
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /VP-KT 

V/v điều chỉnh hồ sơ đề xuất Dự 

án Trang trại chăn nuôi lợn nái 

sinh sản, lợn thương phẩm tại 

huyện Bình Gia 

Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2021 

 
 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Xem xét Báo cáo số 14/BC-SNN ngày 14/01/2021 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về kết quả kiểm tra hiện trạng rừng tại vị trí đề xuất Dự án 

Trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản, lợn thương phẩm tại huyện Bình Gia, đồng 

chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hướng 

dẫn nhà đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản, lợn thương phẩm tại 

huyện Bình Gia điều chỉnh hồ sơ đề xuất dự án, đưa phần diện tích xây dựng ra 

khỏi diện tích đất có rừng tự nhiên, chỉ thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất 

lâm nghiệp sang xây dựng trạng trại đối với diện tích đất chưa có rừng theo số 

liệu, kết quả xác minh của Sở Nông nghiệp và Phát triển tại Báo cáo trên; thực 

hiện thẩm định, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án nêu trên 

theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan 

liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy;                              (b/c) 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Các Sở: NN&PTNT, TN&MT; 

- UBND huyện Bình Gia; 

- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC, 

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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