ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 6600 /UBND-NN

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v giao khẩn trương tham mưu,
thẩm định, trình phê duyệt thành
lập Hội đồng thẩm định hồ sơ trình
cấp thẩm quyền chấp thuận danh
mục thu hồi đất, chuyển mục đích
sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc
dụng, đất rừng phòng hộ và quyết
định chủ trương chuyển mục đích
sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa.

Kính gửi:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nội vụ;
- Sở Nông nghiệp và PTNT.
UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 406/STNMT-CSĐĐ ngày 10/ /2022
của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ
chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 00 ha,
đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 0 ha, trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa (có v n b n gửi kèm). Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo rà soát, đánh giá kết
qu , tình hình thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ
tịch UBND tỉnh và phân công công tác trong tập thể l nh đạo Sở Tài nguyên và
Môi trường; báo cáo UBND tỉnh kết qu thực hiện Đồng thời, yêu cầu Sở Tài
nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ tham mưu,
thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ
chấp thuận danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng
đặc dụng, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng
rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại
các V n b n: số 221/UBND-NN ngày 17/4/2022, số 01/UBND-NN ngày
21/4/2022 và số 6086/UBND ngày 04/ /2022; có ý kiến đề xuất cụ thể, báo cáo
UBND tỉnh đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- Các Sở: Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư;
Công Thương; Tài chính; Xây dựng;
- Ban QL Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Lưu: VT, NN
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Lê Đức Giang

