
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

 

Số:               /UBND-NN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                    

Thanh Hoá, ngày         tháng         năm 2021 

V/v giao hướng dẫn thực hiện 

chính sách đền bù, hỗ trợ ổn 

định đời sống, sản xuất cho các 

hộ dân nhận khoán khi thanh 

lý, chấm dứt hợp đồng giao 

khoán đất lâm nghiệp.        
 

   Kính gửi:  

     - Sở Nông nghiệp và PTNT; 

     - Sở Tài ngu  n và Môi trường; 

     - Sở Tài chính; 

     - UBND hu ện Lang Chánh; 

     - Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh. 

               

 UBND tỉnh nhận được Văn bản số     B L-K  ngà   8         c a 

Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh về việc đề nghị hướng dẫn đền bù, hỗ 

trợ ổn định đời sống khi thanh lý, chấm dứt hợp đồng giao khoán đất lâm nghiệp 

trước thời hạn (c  văn bản gửi k m). 

Ph  Ch  tịch UBND tỉnh L   ức  iang c  ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT ch  trì, phối hợp với Sở Tài ngu  n và 

Môi trường, Sở Tài chính, UBND hu ện Lang Chánh và các đơn vị c  li n 

quan, căn cứ qu  định tại Nghị định số  68    6 N -CP ngà   7       6 c a 

Chính ph  và các qu  định khác c a pháp luật liên quan, ch  động hướng dẫn 

và trả lời Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh về những nội dung đề nghị 

tại Văn bản số     B L-K  ngà   8         nêu trên; báo cáo UBND tỉnh 

những nội dung thuộc th m qu ền c a UBND tỉnh, Ch  tịch UBND tỉnh    

 

Nơi nhận: 
- Như tr n; 

- Ch  tịch UBND tỉnh (để b cáo); 

- Lưu: VT, NN  
      (MC585.11.21) 
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