UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
Số: 4726 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 24 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển
mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Cửa hàng xăng
dầu Thuận An 2 tại xã Cán Khê, huyện Như Thanh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 156/2018/NĐ-CP ngày
16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; số
83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ
Nông nghiệp và PTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử
dụng rừng sang mục đích khác;
Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, kỳ họp thứ 2 về việc chấp thuận danh mục các
công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất
rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa
bàn tỉnh Thanh Hoá đợt 1, năm 2021;
Căn cứ các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 2755/2007/QĐUBND ngày 12/9/2007 về việc kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh
Thanh Hóa, giai đoạn 2006-2015; số 3230/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 về việc
phê duyệt quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2025; số
2747/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 về việc phê duyệt đơn giá trồng rừng thay thế
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số
5350/SNN&PTNT-KL ngày 18/11/2021; của Công ty TNHH Công nghệ dầu khí
và Môi trường Thuận An tại Tờ trình số 08/TTr-TA ngày 09/11/2021.
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển
mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu
Thuận An 2 tại xã Cán Khê, huyện Như Thanh của Công ty TNHH Công nghệ
dầu khí và Môi trường Thuận An, với những nội dung chính sau:
1. Tên phương án, chủ đầu tư:
- Tên phương án: Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục
đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu Thuận An 2
tại xã Cán Khê, huyện Như Thanh.
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ dầu khí và Môi trường Thuận An.
2. Tổng diện tích rừng chuyển mục đích sang mục đích khác: 0,157 ha.
3. Loại rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác:
- Theo mục đích sử dụng: 0,157 ha rừng trồng thuộc quy hoạch rừng sản
xuất theo Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh
Thanh Hóa về phê duyệt quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2016-2025.
- Theo nguồn gốc hình thành rừng: Rừng trồng (loài cây chủ yếu: Keo)
4. Đơn giá nộp tiền ủy thác trồng rừng thay thế: 43,641 triệu đồng/ha.
5. Tổng số tiền phải nộp (làm tròn): 6,851 triệu đồng (Sáu triệu, tám trăm
năm mươi mốt nghìn đồng).
6. Thời gian thực hiện nộp tiền: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày
Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành quyết định này
Điều 2. Tổ chức thực hiện
- Công ty TNHH Công nghệ dầu khí và Môi trường Thuận An có trách
nhiệm nộp tiền về Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống thiên tai tỉnh
Thanh Hóa để ủy thác trồng rừng thay thế theo quy định tại Điều 79, Nghị định số
156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ và Thông tư số 13/2019/TTBNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành,
đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc Công ty TNHH Công nghệ dầu khí và Môi
trường Thuận An nộp tiền về Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống thiên tai
tỉnh Thanh Hóa; theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát tình hình thu - chi số tiền nộp
của Công ty TNHH Công nghệ dầu khí và Môi trường Thuận An để trồng rừng
thay thế theo đúng quy định của pháp luật.
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- Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa tiếp
nhận, quản lý số tiền trồng rừng thay thế, giải ngân theo phê duyệt của Chủ tịch
UBND tỉnh để tổ chức trồng rừng thay thế.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT,
Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Như Thanh; Quỹ
Bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa; Công ty TNHH
Công nghệ dầu khí và Môi trường Thuận An và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3, QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NN.
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