
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-TNMT 
V/v 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 

       Tam Dương, ngày           tháng 6 năm 2020 

 

Kính gửi:  

  - Các phòng, ban của huyện; 

     - UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Văn bản số 946/SNN&PTNT-CCKL ngày 02/6/2020 và văn 

bản số 1009/SNN&PTNT-CCKL ngày 10/6/2020 của sở NN&PTNT 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. 

 Để có căn cứ tổng hợp, báo cáo sở NN&PTNT trình HĐND tỉnh quyết 

định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, UBND 

huyện Tam Dương đề nghị các đơn vị rà soát, tổng hợp đăng ký danh mục các 

công trình dự án và kèm theo hồ sơ pháp lý đủ điều kiện theo quy định gửi về 

UBND huyện Tam Dương trước ngày 15/6/2020 để tổng hợp (qua phòng 

TN&MT tổng hợp) theo nội dung Văn bản số 946/SNN&PTNT-CCKL ngày 

02/6/2020; đồng thời gửi kèm theo Văn bản căn cứ pháp lý để tổng hợp, gửi sở 

NN&PTNT theo đề nghị.  

 File số Văn bản và danh mục công trình dự án đăng ký chuyển mục đích 

sử dụng rừng đề nghị gửi về địa chỉ email: Hoangthai300710@gmail.com, chi 

tiết theo mẫu biểu gửi kèm. 

UBND huyện Tam Dương đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp, quá 

thời gian trên đơn vị nào không đăng ký và gửi đủ căn cứ pháp lý, UBND huyện 

Tam Dương không tổng hợp báo cáo sở NN&PTNT, các đơn vị tự chịu trách 

nhiệm khi triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch&PCT.UBND huyện; 

- Các phòng, ban của UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Công Hòa 
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