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Đắk Lắk, ngày 28 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về rừng trồng thay thế khi chuyển đổi
mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;
Căn cứ Công văn số 4585/UBND-NNMT ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh
Đắk Lắk về việc nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng
rừng sang mục đích khác, Khu tái định canh số 2;
Căn cứ Giấy rút vốn ngày 22/6/2022 của Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Lắk.
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk thông báo cho Ban Quản lý dự
án Đầu tư xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn
tỉnh (chủ đầu tư) đã hoàn thành nghĩa vụ nộp 4.153.497.000 đồng (Bằng chữ: Bốn
tỷ, một trăm năm mươi ba triệu, bốn trăm chín mươi bảy nghìn đồng) tiền trồng rừng
thay thế để thực hiện công trình xây dựng hợp phần khu tái định canh số 2, công trình
dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng theo quy định tại mục 2 Công văn số
4585/UBND-NNMT.
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk thông báo để Ban Quản lý dự án
Đầu tư xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh
và các đơn vị liên quan được biết./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Ban QLDA đầu tư XDCTGT và NNPTN tỉnh;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Lãnh đạo Quỹ tỉnh;
- Phòng: KHTH, TCKT;
- Phòng Truyền Thông (để đưa Websize Quỹ tỉnh);
- Lưu: VT, KHTH (M.10b).
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