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T H Ô N G  T ư

Bài bò T h ô n g  lư  số  1 8 /2 0 1 3 /T T -B T C  ngày 20 /02 /2013  cù a  Bộ T ài ch ính  
h ư ớ n g  dần trình tự , thu tục thanh lý rừ ng  trồng  v à  quán  lý, sử  d ụ n g  sổ  tiền 

ihu đư ự c lừ  thanh lý rừ ng  trồng không (hành  rừng, rừ ng  trồng  k hôn g  cỏ
khã nâng thành rừng

Cản cử Luật Ban hành vân bàn quỵ phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015:

Cán cứ Nghị định sổ 34/20ì6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 
Chinh phù quy định chi tiết một sổ điều và biện phảp thi hành Luật Ban hãnh 
vàn bán quy phạm pháp luật;

Cân cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 thảng 7 năm 2017 cùa 
Chinh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tỏ chức của Bộ 
Tài chinlì;

Theo đẻ nghị của Cục trưởng Cục Quán lý công sản;

Bộ trưởng Bộ Tài chinh ban hành Thông tư bài bỏ Thông tư sổ 
I8/20I3/TT-BTC ngày 20 thủng 02 nàm 2013 cùa Bộ Tài chính hướng dần trinh 
tự, thù tục thanh lý rừng trồng vù quan lý, sử dụng so tiền thu được từ  thanh lý 
rimg trồng không thành rìmg, rừng trong không cỏ khà nàng thành rừng.

Diều I . Bài bò toàn bộ Thõng tư sổ 18/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 02 
nủm 2013 cùa Bộ Tài chinh hướng dàn trình lự. thủ tục thanh lý rừng trồng và 
quân lý, sử  dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng tròng không thành rừng, rừng 
trồng không có khã năng thành rừng.

Diều 2. T ổ  ch ứ c  thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kỏ từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.



2. Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Thủ trường cảc đơn vị thuộc Bộ Tài 
chinh vả các cơ quan, tô chức, cá nhản cỏ liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Tlìông tư này

A 'ơi nhộn:
■ Thù lưởng. Các Phó Thú tướng Chinh phủ;
• Vân phòng T rung  urnig D áng và cãc Ban cún Oang;
- Vân phòng Tỏng Bi thư;
• Vân phòng Ọ uóc hội;
- Vủn phòng Chu tịch nước;
- V iện  k iểm  SÓI n h ân  dnn  tố i cao:
• Tòa án nhàn dần tói cao;
• K icm  to án  n hã  nước;
- Các Bộ. cơ quan ngang BỌ. cơ  quan thuộc Chính phù:
• UBND cảc lỉnh, thảnh phỏ iryc thuộc TW;
- Cục Kicm !rn vản bàn ([ìộ Tư pháp);
• Cõng bão;
• Website Chinh phu;
- I.ưu: VT. Cục Q L C % „ J

KT. B ộ  TRƯỜNG  
ử T R Ư Ở N G

X uân  Hà


