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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 Nam Định 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 

83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 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 trồng rừng thay thế khi 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung quản lý công 

trình lâm sinh; 

Thực hiện Quyết định số 1206/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/4/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật gieo 

ươm, trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 

2054/TTr-SNN ngày 26/8/2022; Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 1096/BC-

STP ngày 26/8/2022. 

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 Nam Định 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích 

sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Nam Định. 
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2. Đối tượng áp dụng 

Quyết định này áp dụng đối với Chủ dự án được giao đất, thuê đất có 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải trồng rừng thay thế 

bằng diện tích rừng bị chuyển mục đích sử dụng đối với rừng trồng, bằng ba lần 

diện tích rừng bị chuyển mục đích sử dụng đối với rừng tự nhiên nhưng chủ đầu 

tư dự án không tự tổ chức trồng rừng thay thế. 

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

mục đích khác: 

a) Đơn giá cho 01 ha trồng rừng cây Bần chua: 192.005.000 đồng/ha (Một 

trăm chín mươi hai triệu, không trăm linh năm ngàn đồng chẵn) (chi tiết tại phụ lục 

kèm theo). 

b) Đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác là cơ sở để các chủ dự án xây dựng phương án nộp tiền trồng 

rừng thay thế khi không có điều kiện tự tổ chức thực hiện trồng rừng thay thế 

theo quy định. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2022. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

1. Trong trường hợp giá ngày công lao động, giá vật tư, cây giống có sự 

biến động làm tăng hoặc giảm đơn giá trồng rừng thay thế, giao Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham 

mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định, điều chỉnh đơn giá trồng 

rừng thay thế cho phù hợp. 

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu 

tư, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố Nam Định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Bộ Tư pháp (Cục KTrVBQPPL); 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Lãnh đạo UBND tỉnh; 
- Như Điều 3; 
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VP1, VP3, VP5, VP6. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
 

Trần Anh Dũng 
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