
HQI BONG NHAN DAN 
TINH HA GIANG 

CQNG HOA XA HO! cirU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p  — Ti.r do — Hnh phñc 

      

S&AJ' /NQ-HDND Ha Giang, ngày 15 tháng 7 nám 2022 

NGH QUYET 

Quyt djnh chü trtro'ng chuyn mtic  dIch sü' diing rirng sang miic dIch 
F S A P 9 A S P A khac de thrc hien dir an: Cat to, nang cap throng Bac Quang- Xin Man 

(BT.177), don KmO-Km55, tinh Ha Giang (Giai don I) 

HO! BONG NHAN DAN TiN!! HA GIANG 
KHOA XVIII, KYHQP THU'BAY 

Can ci'rLut t chtc chInh quyn djaphu'ong ngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Can ci Lu2t tha dii, bd sung m3t s diu cza Lu€it t ch&c ChInh phi và 
Lut to chi-c chInh quyên djaphzrnng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can thLu4tLá,n  nghipngày 15 thángll nám 2017; 

Can th Nghj djnh s 156/2018/ND-CT ngày 16 tháng 11 nám 2018 quy d.inh 
chi tiét thi hành mç5t sO diêu cüa Lut Lam nghip, 

Can th Nghj djnh s 83/2020/ND-CT ngày 15 tháng 7 nam 2020 cza 
ChInh phü ye viçAc  Sza ã'Oi, bO sung mt sO diêu cüa Nghj djnh 156/2018/ND-CT 
ngày 16 tháng 11 näm 2018 cza ChInhphã quy djnh chi tiêt m5t sO diêu cña Lugt 
Lam nghip; 

Can th Nghj quylt s6 14/NQ-HDND ngày 10 ngày 7 tháng 2018 cia Hç5i 
dOng nhán dan tinh Ha Giang ye viçc diêu chinh quy hogch dat lam nghip và ba 
loai ri'rnggiai dogn 2016-2025 tinh Ha Giang. 

Xet Ta trInh so 46/TITr-UBND ngay23 tháng 6 nám 2022 cza UBND tinh 
ye viçc dê nghjphe duytchñ trztcrng chuyên myc dich th dyng rirng dê thrc hin 
dt an: Cái tgo, náng cap ditOng Bc Quang - Xmn Man ('DT 177), dogn Km0-
Km55, tinh Ha Giang ('Giai dogn I); Báo cáo thám tra sO 19/BC-KTNS ngày 12 
tháng 7 nárn 2022 cza Ban Kinh tê - Ngán sách HDND tinh, j kiên tháo luçn cza 
các Dgi biêu H5i dOng nhán dan tinh tgi K5 hQp. 

QUYET NGHJ: 

Biu 1. Quyt djnh chü tnwng chuyn mic dIch sü dicing rrng sang mijc 
dIch khác dê thirc hin dii an: Câi tao, nâng cap duing Bäc Quang - XIn Man 
(DT.177), don Km0-Km55, tinh Ha Giang (Giai don I), vri ni dung sau: 

1. Din tIch rirng chuyn di là: 0,20 ha thng san xut. 
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2. Vj tn khu rirng theo bàn do quy hoach  ba 1oii ri'rng duçic phé duyt tii 
Quyet djnh 161 9/QD-UBND ngày 30/7/2018 cüa UBND tinh Ha Giang thuOc 10 
169, 170, 172 khoãnh 3 tiêu khu 283B xa Tan Lap,  huyn Bãc Quang, tinh Ha 
Giang. 

3. Loti thng: Rimg san xut. 

4. Ngun gc hInh thành ±ng: Ri'mg trng. 

5. Loài cay trng: M, Keo, B th. 
6. Tr li.rqng rirng: 4,03 m3  g& 

Diu 2. Th chi'rc thirc hin: 

1. Giao U' ban nhân dn tinh t chirc trin khai thirc hin Nghj quy& theo 
di'ing quy dnh cüa pháp 1ut. 

2. Giao Thu?mg trrc HOi  dng nhân dan tinh, các Ban Hi dng nhân dan, 
T dai  biu Hi dOng nhân dn và các Dai  biêu Hti dông nhân dan tinh giám sat 
vic thirc hin Nghj quyêt nay. 

Ngh quyt nay dã duqc Hi dng than dan tinh khóa XVIII, K' h9p thu Bay 
thông qua và có hiu hrc thi hành k tir ngày 15 tháng 7 nàm 2022./. 

Nui nhn: 
- Uy ban Thu?ing viii Quôc HOi; 
- Van phông Quôc hOi, van phãng ChInh phü; 
- Ban Cong tác Bi biêu — UBTVQH; 
- BO Nông nghip & P1'NT; 
- Thithng trrc: Tinhüy, HDND, UBND tinh; 
- Doàn DBQH khoá XV tinh Ha Giang; 
- Dai biêu HDND tinh khoa XVffl; 
- Các Si, ban, ngãnh, to chirc chmnh frj - xä hi cap tinh; 
- HDND, UBND các huyn, thành phô; 
- Báo Ha Giang, Dài PTTH tinh; 
- Cng F11)T tinh; IT Cong báo - Tin h9c tinh; 
-Ltru:VT,HDND(lb). 

CHU TICH 
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