
 

 

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 dự thảo báo cáo kết quả thực 

hiện việc chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất 

rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

 

                      Kính gửi:   

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 3185/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14/6/2021 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất 

rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án tại các địa phương, đồng 

chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các 

huyện, thành phố rà soát, dự thảo báo cáo kết quả thực hiện việc chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn 

tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn trên; báo 

cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 12/7/2021. 

2. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố 

khi tham mưu UBND tỉnh lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng sang mục đích khác phải bảo đảm đầy đủ thành phần hồ sơ theo đúng 

hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại phụ lục kèm theo Công văn 

3185/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14/6/2021 để rút ngắn thời gian thẩm định trình 

Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, các 

cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
  

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, KH&ĐT, NN&PTNT; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC; 

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (NNT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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