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QUYET DNH 
A A A A • A . S A A ) A 

Fhanh lap Hoi dong tham dnh noi dung trinh phe duyçt chu trtrong chuyen 
dôi myc dIch sü dyng rirng trén da bàn tinh Quäng Tr! 

CHIIJ TICH UY BAN NHAN DAN TiNH QUAN(; TRJ 

Can cá'Lut To chtc chInh quyn djaphutrng ngày 19/6/2015; 

Can cá Luát 1dm nghip ngày 15/11/2017, 

Can th Nghj dinh sd 15612018/ND-CP ngây 16/11/2018 cüa ChInh phi quy 
dinh chi tiit thi hành mót sc diu cüa Lut Lam nghip; Nghj djnh sd 83/202 0/ND-
CP ngày 15/7/2020 cia ChInh phi v sièa dói, bd sung m3t s dku cüa Nghj djnh 
156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 cüa ChInh phü quy djnh chi tié't thi hành m5t 
s diu cüa Lut Lam nghip; 

Theo d nghf cza Sá NOng nghip và Phát triln nóng thôn tgi T& trInh so' 

224/TTr-SNN ngày 17/7/2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Thành 1p Hi dng thm djnh ni dung trInh phê duyt chü tnrng 

chuyn di miic dIch sü dung thng trên dja bàn tinh Quãng Trj (sau day gçi tt là 

Hi ding thm djnh) nhu sau: 

1. Ong Ha S5' Dng, Phó Chü tich  thix&ng trc UBND tinh - ChQ tjch Hi dng; 

2. Ba Nguyn Hng Pht.rcing, Phó Giárn dtc Sâ Nông nghip và PTNT - Phó 

ChU tjch Hi dng; 
3. Các thânh viên gm: 

- Lãnh dao Van phàng UBND tnh; 
- Länh dto Sâ Cong Thuung; 
- LAnh dao Sci K hotch và DAu tu; 
- Lânh dao So Tài chInh; 
- Lành dao Sâ Tài nguyen vã Môi truxng; 
- Lành dao Chi cc Kiêm Lam; 
- Lânh dao  các ngành lien quan và lãnh do dja phuung Co dir an trin khai trên 

dja bàn; 

4. Thu k Hi dng thm djnh: Ong Doàn Vit Cong - Phó Truóng phông 

Quàn l bão v rung vã báo thn thién nhiên, Chi civic Kim lam. 
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Diu 2. Nhiéin vu, quyên han, t chtrc hoat dng cüa Hi dông thm djnh: 

1. T chCrc dánh giá, thrn djnh và báo cáo kt qua tMm djnh d UBND tinh 
xem xét, trInh cp thám quyn phé duyt chü truong chuyn dôi rniic dIch sCr ding 
rimg trên dja bàn tinh Quâng Trj. 

Nhim vi Cu th cüa các thành viên do ChU tjch Hi dng thâm dlnh  phân 

cong. So Nông nghip và PTNT là co quail thumg trrc Hôi dng thm djnh, có 

trách nhim thic hin tip nhn và kim tra tInh hcip 1, dy dU cilia h so trInh 

thAm djnh; xây dirng k hoach to chtrc thm djnh, gUi h so dn các thành viên 
Hi ding thAm djnh; hu&ng dn các chü dAu tu d1r an trin khai thirc hin kt 1un 
cilia Hi dng thm djnh; thirc hin các nhim v khác lien quan dn cong tác thAm 
djnh theo phân cong cüa Chü tjch Hi dng thm dnh. 

2. Các van bàn do Chü tjch Hi dng thm dnh k duçic sCr dung con dAu cilia 
UBND tinh. Các van bàn do Phó Chü tjch Hi dng thârn djnh k cti.rçc sO dung 
con du cüa SO Nông nghip và PTNT. 

3. Ti cuc hQp thm djnh phãi có mt It nht 2/3 so thành viên và có Chü 

tjch hoc Phó Chili tjch Hii ding thâm djnh, d.i din cilia co quan 1p dr an du tu 

và ti.r vn v 1p h so chuyn di miic dIch sO diing rOng. 

4. Kinh phi hoat dng cüa Hi dng thm dlnh:  Thçrc hin theo quy djnh hin hành. 

5. J-h3i  ding thâm djnh hoat dng theo ch d kiêm nhim và tir giái th sau 

khi hoàn thành nhirn vu. 

6. Giao SO Nông nghip và PTNT(C quan ThisOng tnjc I-Ii dng thrn 
djnh) thông báo cho các don vj lien quan d 1p Danh sách thàrih viên Hi dng 
thm djnh. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k tO ngày k. 

Chánh Van phóng IJBND tinh, Thu tnxOng CáC co quari chuyên mOn, các don 

vj có lien quan, các ông, bà có ten tai  Diu I và Chili tjch UBND các huyn, thành 

ph6, thj xä chju trách nhim thi hành Quy& djnh nay.!. 

Nci nhin: 
-NhuDiêu3; 
- Chü tjch, câc PCT UBND tinh; 
- Các PVP UBND tinh; 
- Lru: VT, NNp. 
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