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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích  

sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền đị   h  ng ngày 1  tháng   năm 201   

Căn cứ Luật sử  đổi, bổ sung một số điều của Luật  Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền đị   h  ng ngày 22 tháng 11 năm 201   

Căn cứ Luật B n hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;  

Căn cứ Luật sử  đổi, bổ sung một số điều củ    ật B n hành văn bản   y 

 hạm  há    ật ngày 18 tháng 6 năm 2020  

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 1  tháng 11 năm 201    

Căn cứ Nghị định số 34/201 /NĐ-CP ngày 14 tháng   năm 201  của 

Chính phủ   y định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 1 4/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sử  đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/201 /NĐ-CP ngày 

14 tháng   năm 201  của Chính phủ   y định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật B n hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 1  /201 /NĐ-CP ngày 1  tháng 11 năm 201  của 

Chính phủ   y định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số  3/2020/NĐ-CP ngày 1  tháng   năm 2020 của 

Chính phủ sử  đổi, bổ sung Nghị định số 1  /201 /NĐ-CP ngày 16 tháng 11 

năm 201  của Chính phủ   y định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm 

nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 3 /200 /QĐ-BNN ngày 0  tháng   năm 200  của Bộ 

tr ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc b n hành định mức kinh tế 
kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng; 

Căn cứ Thông t  số 2 /201 /TT-BNNPTNT ngày 1  tháng 11 năm 201  của 

Bộ tr ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   y định về các biện pháp lâm 
sinh; 

Căn cứ Thông t  số 13/201 /TT-BNNPTNT ngày 2  tháng 10 năm 201  

của Bộ tr ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   y định về trồng rừng 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=38/2005/Q%C4%90-BNN&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; 

Căn cứ Thông t  số 1 /201 /TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 201  

của Bộ tr ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn h ớng dẫn một số nội 

dung quản  ý đầ  t  công trình  âm sinh  

Theo đề nghị củ  Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 3 1/TTr- NNPTNT ngày 0  tháng 12 năm 2021 và ý kiến thẩm định của 

Sở T   há  tại Báo cáo số 2 33/BC- TP ngày 0  tháng 12 năm 2021  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như 

sau:  

1. Rừng tự nhiên là rừng đặc dụng:  143.044.022 đồng/ha. 

2. Rừng tự nhiên là rừng phòng hộ:  130.765.766 đồng/ha. 

3. Rừng tự nhiên là rừng sản xuất:    123.886.542 đồng/ha. 

4. Rừng trồng:           99.772.145 đồng/ha. 

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng và điều chỉnh đơn giá trồng rừng thay thế 

1. Đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác là cơ sở để xác định số tiền Chủ dự án phải nộp vào Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng tỉnh khi Chủ dự án không tự trồng rừng thay thế theo quy định. 

2. Đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác đ  c xe  x t điều chỉnh khi c  quy định   i củ  cấ  c  th   quyền   n 

hành hoặc khi c  yếu tố giá cả và các yếu tố khác  iến động là  tăng hoặc giả  

tr n 10  so   i đơn giá trồng rừng thay thế quy định hiện hành li n tục trong 

th i gi n sáu  06  tháng trở l n   ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 

trách nhiệ  th     u  trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sử  đ i  

   sung hoặc th y thế đơn giá trồng rừng thay thế cho phù h p. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối h p v i các Sở    n  ngành  đị   h ơng  à đơn  ị liên quan 

t  chức triển kh i  h  ng dẫn, kiểm tra thực hiện Quyết định này. 

- Th     u Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch trồng rừng thay thế hàng nă , 

phân b  kinh phí cho các đơn  ị chủ rừng tr n đị   àn tỉnh hoặc t  chức  đơn  ị 

có chức năng theo quy định củ   há  lu t để trồng rừng thay thế trên diện tích 

đất quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng từ nguồn kinh phí trồng rừng thay 

thế do các Chủ dự án nộp vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; tr  ng h p 

tr n địa bàn tỉnh không còn quỹ đất để trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thì 

th     u Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hỗ tr  trồng rừng sản xuất theo quy 

định của pháp lu t hiện hành. 
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- Chủ trì phối h p v i các Sở    n  nghành  đị   h ơng  à đơn  ị liên quan 

t  chức triển khai công tác trồng rừng thay thế tr n địa bàn tỉnh đảm bảo kịp 

th i, hiệu quả; chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện trồng rừng thay thế của 

các đơn  ị, t  chức đ  c giao kinh phí trồng rừng thay thế tr n đị   àn tỉnh thực 

hiệu quả  theo đ ng quy định  há  lu t hiện hành. 

- Chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh l    h ơng án  hân    kinh 

 hí hàng nă  trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; t  chức tiếp nh n, quản lý, 

sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí trồng rừng thay thế theo quy định của 

pháp lu t hiện hành. 

2. Sở Tài chính h  ng dẫn, giám sát Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và 

các đơn  ị có liên quan trong việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn 

kinh phí trồng rừng thay thế theo đ ng quy định. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện  thành  hố tr n địa bàn tỉnh phối h p v i Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn t  chức triển kh i  kiể  tr   giá  sát  iệc 

thực hiện công tác trồng rừng thay thế tr n địa bàn. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày        tháng 12 nă  2021  à 

  i    Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phê duyệt đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích trồng 

rừng sang mục đích sử dụng khác tr n địa bàn tỉnh. 

Chánh Văn  hòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ tr ởng các  ở, ban, ngành 

thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  à Thủ tr ởng các cơ 

qu n  đơn  ị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 

Nơi nhận:              
- Nh  Điều 4; 

- Văn  hòng Chính  hủ; 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Bộ Tài nguy n  à   i tr  ng; 

- Cục Kiể  tr   ăn  ản QPPL - Bộ T   há ; 

- TT: Tỉnh ủy  HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- B n Th  ng trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- CT, các PCT. UBND tỉnh; 

- Th  ng trực HĐND các huyện, thành phố; 

- Trung tâ  CNTT  à Truyền th ng; 

- C ng th ng tin điện tử tỉnh;  

- VPUB: LĐ  KTTH; 

- L u: VT.     HC 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
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