
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Số: 2455/UBND-KT 

V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa 
bàn các huyện, thành phố để thực hiện dự án, 

công trình trên địa bàn tỉnh 

 

 

 
Tuyên Quang, ngày 29 tháng 6  năm 2022 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các Sở, ban ngành của tỉnh; 
- Công an tỉnh; 

-  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang;  

- Hội doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

    

 

Sau khi xem xét báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 

1125/STNMT-QLĐĐ ngày 27/6/2022 về việc lập hồ sơ chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn các huyện, 

thành phố để thực hiện dự án, công trình (có văn bản đính kèm)    

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các sở, ban ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; chủ 

đầu tư dự án, công trình triển khai xây dựng trong năm 2022, khẩn trương rà 

soát các dự án, công trình có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng thực hiện việc lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất theo hướng dẫn 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 356/STNMT-QLĐĐ ngày 

14/3/2022, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định trước ngày 

15/7/2022. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hướng dẫn các chủ đầu tư 

công trình, dự án lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng; tổ chức thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh trước ngày 30/7/2022 để trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. 
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3. Yêu cầu các sở, ban ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố; chủ đầu tư dự án, công trình nghiêm túc triển khai, thực hiện. Chịu trách 

nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để chậm tiến độ thực hiện dự án, công 

trình ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                        
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo) 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Chánh VP UBND tỉnh; 
- Các Phó CVP UBND tỉnh;  
- Như kính gửi;  
- Lưu VT, ĐC, GT (Hòa)..             

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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