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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Dự án đầu tư trồng rừng bằng nguồn vốn vay theo Quyết 
 định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn  

đối với hộ ông Hoàng Văn Thượng, thôn Bản Tét, xã Hùng Việt,  
huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Hướng dẫn số 220/HDLN/SNN-STC-NHNN, ngày 18 tháng 4 năm 
2008 của liên ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Tài chính - Ngân 
hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn về việc Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ lãi 
suất vốn vay trồng cây lâm nghiệp và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Hướng dẫn số 56/HD-SNN, ngày 06 tháng 02 năm 2012 của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt 
các dự án đầu tư trồng cây lâm nghiệp theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn Ban hành chính sách hỗ trợ 
lãi suất vốn vay trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả giai đoạn 2008 - 2015; 

Căn cứ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 6 năm 2016 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc kéo dài Chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay trồng 
cây lâm nghiệp và cây ăn quả theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 27 
tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định Dự án đầu tư trồng cây lâm nghiệp, 
cây ăn quả tại Tờ trình số  92/TTr-HĐTĐ, ngày 08 tháng 5 năm 2018, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư trồng rừng bằng nguồn vốn vay theo 
Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn đối với hộ ông Hoàng Văn Thượng, thôn Bản Tét, xã Hùng Việt, 
huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn với các nội dung như sau: 

 1. Địa điểm thực hiện dự án: Tại các thửa đất: Thửa số 1024, diện tích 
2,1 ha, khoảnh 3, tiểu khu 86, tờ bản đồ số 01, bản đồ địa chính đất lâm nghiệp 
xã Hùng Việt, ký hiệu giấy chứng nhận CL 335033, vào sổ cấp GCN: CS- 
01094. Thửa số 1045, diện tích 1,9 ha, khoảnh 5, tiểu khu 86, tờ bản đồ số 01, 
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bản đồ địa chính đất lâm nghiệp xã Hùng Việt, ký hiệu giấy chứng nhận CL 
335034, số vào sổ cấp giáy chứng nhận CS- 01095. Địa chỉ thửa đất: Khuổi 
Mòn, thôn Bản Tét, xã Hùng Việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.  

2. Quy mô dự án: Trồng rừng mới 3,7 ha . 

 3. Loài cây trồng: Bạch đàn. 

 4. Thời gian thực hiện : Từ năm 2018. 

 5. Tổng vốn đầu tư: 140.045.000 đồng. 

 Trong đó: - Vốn tự có: 40.045.000 đồng. 

         - Vốn xin vay: 100.000.000 đồng. 

                           (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn). 

 6. Thời gian xin vay: 07 năm. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

 Hộ ông Hoàng Văn Thượng có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung 
hồ sơ dự án đã được duyệt. 

 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ 
quan theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn thực hiện. 

 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh huyện Tràng Định xem xét, 
cho vay vốn theo quy định của ngành. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các Phòng: 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính và Kế hoạch, Giám đốc Chi 
nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tràng Định, Chủ 
tịch UBND xã Hùng Việt và  hộ ông Hoàng Văn Thượng chịu trách nhiệm thi 
hành quyết định này./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Sở Nông nghiệp&PTNT; 
- Sở Tài chính; 
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn; 
- Thường trực Huyện uỷ; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Các Phó Chánh VP HĐND-UBND huyện; 
- Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: Văn thư, (HĐTĐ vốn vay). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Đỗ Đức Thịnh 
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