
UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SNN&PTNT-CCKL Vĩnh Phúc, ngày      tháng 6 năm 2020 
V/v đôn đốc thời gian đăng ký các công 

trình, dự án chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác trình HĐND 

tỉnh quyết định chủ trương tại kỳ họp 

HĐND tỉnh giữa năm 2020 

 

   

    

Kính gửi:   

- Các Sở, Ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố có rừng. 
     

 

 Thực hiện quy định tại Điều 19, Điều 20 Luật Lâm nghiệp năm 2017, 

Điều 41 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. Ngày 02/6/2020 Sở 

Nông nghiệp & PTNT ban hành Văn bản số 946/SNN&PTNT-CCKL về việc 

đăng ký các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 

2020, trong đó quy định thời hạn gửi hồ sơ và danh mục các công trình dự án về 

Sở Nông nghiệp & PTNT trước ngày 20/6/2020 để tổng hợp báo cáo. Ngày 

05/6/2020 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 11/TB-HĐND dự 

kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 

2016 - 2021 (Kỳ họp giữa năm 2020), trong đó yêu cầu nộp hồ sơ tài liệu phục 

vụ kỳ họp HĐND chậm nhất trước ngày 25/6/2020. 

 Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp &PTNT đề 

nghị UBND các huyện, thành phố có rừng khẩn trương rà soát, tổng hợp đăng 

ký và kèm theo hồ sơ pháp lý đủ điều kiện theo quy định gửi về Sở Nông nghiệp 

& PTNT chậm nhất trước ngày 16/6/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh (Văn bản và danh mục công trình dự án đăng ký 

chuyển mục đích sử dụng rừng gửi về địa chỉ email: toanlk@vinhphuc.gov.vn).   

 Đối với các Sở, ban, ngành là chủ đầu tư các công trình, dự án có chuyển 

mục đích sử dụng rừng nằm trên địa bàn của huyện, thành phố nào thì khẩn trương 

liên hệ đăng ký danh mục công trình, dự án và cung cấp hồ sơ với huyện, thành 

phố đó để tổng hợp gửi về Sở Nông nghiệp & PTNT theo huyện, thành phố./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở (p/trách); 

- Lưu: VT, CCKL 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  
 
 

Lê Văn Dũng 
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