
ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LẠNG SƠN 

   
Số:  1405 /UBND-KTN 

 

V/v chấp thuận phương án nộp 
tiền trồng rừng thay thế của Công 
ty Cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Lạng Sơn, ngày 31 tháng 12 năm 2019 

 

 
Kính gửi: 

   

 - Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn; 

 - Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1. 
  

Xét Công văn số 173/SNN-KL ngày 27/12/2019 của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế 
của Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1, UBND tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như 
sau: 

 1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1 thực hiện nghĩa 
vụ trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích rừng sang làm thủy điện với diện tích 
là 3,1 ha bằng phương án nộp tiền về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lạng 
Sơn, cụ thể: 

- Số tiền phải nộp là: 3,1ha x 53.590.000 đồng/ha = 166.129.000 đồng (Một 
trăm sáu mươi sáu triệu, một trăm hai mươi chín nghìn đồng chẵn). Đơn giá trồng 
rừng thay thế thực hiện theo Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Thời gian nộp: Trong tháng quý I/2020. 

- Địa điểm nộp: Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn (Chi cục 
Kiểm lâm), địa chỉ: Số 18, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; số tài khoản 8400201015572 tại Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn. 

 2. Giao Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm tiếp 
nhận, quản lý, sử dụng số tiền nộp theo quy định.  

Sau khi tiếp nhận đủ số tiền nêu trên, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh có 
trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng 
thời thông báo cho Công ty về việc hoàn thành nghĩa vụ trồng rừng thay thế đối với 
diện tích đã nộp tiền./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: NN&PTNT, KHĐT, CT, TC; 
- UBND huyện Tràng Định; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Hồ Tiến Thiệu  
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