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UY BAN NHAN DAN
TIN!! KON TUM
S:

45 /2014/QD-UBND

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hinh phüc
Kon Turn, ng6y4.j tháng 02 nám 2014

QUYET DNH
Vex vic sfra di rnt ph An Quytdjnh s oll 22/2011/QD-UBND ngày 29/8/2011
cua UBND tinh ye vlçc phe duyçt Be an d!nh gia rung de glao, cho thue va
bi thirô'ng rfrng hr nhiên trén dja bàn tinh Kon Turn

UY BAN NHAN DAN TINH KON TUM
Can cr Ludt To^ chirc HDND và UBND ngày 26/11/2003;
Can cu Ludt Bâo v và Phát trin rrng ngày 03/12/2004;
Can cü Nghj djnh so^ 48/20071ND-CP ngày 28/03/2007 cüa ChInh phü v
nguyen tàc và phixang pháp xác djnh giá các 1oti rirng;
Can ccr Thông tt.r s 24/201 3/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2913 cüa B Nông
nghip và Phát triên nông thôn quy djnh ye trông thng thay the khi chuyén miic
dIch sü ding ri'rng sang rnIc dIch khác;
Can cü Nghj quyt s 32/2013/NQ-HDND ngày 11/12/2013 cüa Hi dng
nhân dan tinh Khóa X, K' ho9p thi'r 7 ye sCra dôi mt phân Nghj quyêt so
20/2011/NQ-HDND ngày 05/8/2011 cüa Hi dông nhân dan tinh Khóa X, k$' hop
thu 2 ye thông qua Dê an djnh giá rtmg dêao,
gi cho thuê và bôi thir&ng rirng tr
nhién trên dia bàn tinh Kon Turn;
Xét d nghj cüa Si Tài chInh ti T& trInh st 165/TTr-STC ngày 22/01/2014,
QUYET BNH:
Diu 1. Sira di mt phn Quyt djnh s6 22/201 1/QD-UBND ngày
29/8/2011 cüa UBND tinh và Dê an djnh giá rung dê giao, cho thuê và bôi thu&ng
rfrng tr nhiên trén dja bàn tinh Kon Turn dixqc ban hành kern theo nhu sau:
1. Sra cti phrn vi áp dung quy djnh tai Khoãn 1, Diu 1 cüa Quyt djnh s
22/2011/QD-UBND ngày 29/8/2011 và ti miic II, phân thu hai cüa Dê an djnh giá
thng dêgiao, cho thuê và bôi thix&ng rrng tr nhiên trên dja bàn tinh Kon Turn nhu
sau: "Vêphgrn vi áp dyng: Ap dyng dói vái các dr an giao, cho thuê rIcng, chuyên
dôi rimg trông cao su ".
2. Sua di Dim 2.2, Khoàn 2, Diu 1 cüa Quy& djnh s6 22/2011/QDUBND ngày 29/8/2011 và Tiêt 3.2.2, Diem 3, M%Ic III phãn thu hai cüa Dê an djnh
giá thng de giao, cho thuê và bôi thi.r&ng thng tir nhiên trên dja bàn tinh Kon Turn
nhu sau:

"Giá quyn sz'r dung rieng d6ivái in
d tIch dáct rimg thu3c die an chuyn di
sang trng cao su: 16 triu dóng/ha. Riêng phân lam san trên dat, giao cho chi
rung to chic thiêt kê khai thác tan dung và ban dáu giá np vào ngân sách nhà
nu'ov. Tiên thu ducrc tit ban lam san tan dung du-c hgch toán toàn b6 vào myc thu
quyên sz' dyng rl'mg theo hiróng din cia B6 Tài chInh.
- Trong tru'àng hcrp chi &u tu cham np tin th dung rItng so vói th&i hçin
quy djnh, giao SO Tài chInh tham mu-u Uy ban nhán dan tinh báo cáo Thu-&ng trc
Hai dong nhán dan tinh dé xem xét, quyêt d/nh ye thai gian thu, gia hn th&i gian
np tiên quyên st'r dyng rIrng và áp dyng mic lai suát ('nêu c4)."
3. Các ni dung khác th%rc hin theo Quy& djnh si 22/201 1 /QD-UBND
ngày 29/8/2011 cüa UBND tinh ye phê duyt Dê an djnh giá thng dê giao, cho
thuê và bôi thu&ng thng tr nhiên trên dja bàn tinh Kon Turn.
Diu 2. Giao lien ngành S Tài chmnh, Sâ Nôn
g nghip và Phát trin nông
thôn hixóng dan thirc hin Quyet djnh nay.
Diu 3. Quyt djnh nay co'

1rc thi hânh sau 10 ngày k tr ngày ban

hành.
Diu 4. Các Ong (Ba): Chánh Van phông TJBND tinh, Giám dc Sâ: Tài
chInh, Nông nghip và Phát triên nông thôn, Tài nguyen và Môi trithng; Thu
trir&ng các S&, ban ngành; Chü tjch UBND các huyn, thành phô; Thu tnrng các
&m vi thu rung và các to chIrc, cá nhân co'
anqu
chju trách nhim thi hành
Quyêt djnh nay./.
NuinIzln:
- Nhix diu 4;
- VAn phông ChInh phü (b/c);
- BO Tu pháp (Cyc Kiêm tra van bánpháp lut);
- BO Tài chmnh (b/c);
- BO Nông nghip và PTNT (b/c);
- Thumg trrc Tinh u (b/c);
- ThuO'ng trrc HDND tinh (b/c);
- Uy ban Mt trn M quo' Vit Nam tinh;
- Doàn Dai biêu Qu6c hi tinh;
- D/c Chü tjch, cac cl/c PCT UBND tinh;
- Báo Kon Turn;
- Dài Phát thanh-Truyên hInh tinh;
- Cong thông tin din tCr tinh;
- Chi cijc VAn thir-Luu trrr tinh;
- Cong báo tinh;
- LAnh dao VAn phông UBND tinh;
- Ltru VT, KTN2, THI.
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