
UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:              /SNN&PTNT-KL 

V/v chuẩn bị hồ sơ đề nghị quyết 

định chủ trương chuyển đổi mục đích 

sử dụng rừng sang mục đích khác 

thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Ninh, ngày        tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

                                         - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh kèm Công văn số 

4921/UBND-TH4 ngày 09/9/2022 về việc thực hiện Thông báo số 443/TB-

HĐND ngày 31/8/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Để chuẩn bị 

nội dung trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại 

các kỳ họp từ nay đến cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các sở, ban, ngành và Uỷ ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai nội dung sau: 

1. Thông báo, yêu cầu các chủ đầu tư có nhu cầu chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án, công trình hoàn thiện hồ 

sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác đảm bảo theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 

15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Lâm nghiệp năm 2017 và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tại Văn bản số 1945/SNN&PTNT-KL ngày 15/6/2021 (gửi kèm theo).  

2. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Đề nghị các chủ đầu tư là tổ chức, cá nhân 

gửi hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác đảm bảo đúng thời gian và thành phần hồ sơ về Trung tâm phục 

vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh (qua Bộ phận hành chính công chuyên 

ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh tổ chức thẩm định theo quy định. 

3. Đề nghị Uỷ ban nhân dân các địa phương chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn kiểm tra hiện trường trước khi gửi hồ sơ trình chủ trương chuyển mục đích 

sử dụng rừng sang mục đích khác về cấp có thẩm quyền; xử lý nghiêm các dự 

án, công trình đã có tác động đến hiện trạng rừng theo quy định, báo cáo kết quả 

xử lý về Uỷ ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng. 



4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hoàn trả ngay đối với những 

hồ sơ dự án, công trình không hợp lệ về thành phần hồ sơ. Không đề xuất 

chuyển mục đích sử dụng rừng đối với các dự án vi phạm, đã tác động đến rừng 

khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của Luật Lâm nghiệp. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Chi cục Kiểm lâm (thực hiện); 

- Lưu VP. 

 

 
KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

  Vũ Duy Văn 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-20T09:47:13+0700
	Tỉnh Quảng Ninh
	Nguyễn Thanh Khương<nguyenthanhkhuong@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-20T16:27:54+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Đức Dương<nguyenducduong.snnvptnt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-22T08:48:20+0700
	Tỉnh Quảng Ninh
	Vũ Duy Văn<vuduyvan@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh - Phone: 02033 638468 - Email: sttvtt@quangninh.gov.vn
	2022-09-22T08:56:47+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NINH
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<snnvptnt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh - Phone: 02033 638468 - Email: sttvtt@quangninh.gov.vn
	2022-09-22T08:56:58+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NINH
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<snnvptnt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh - Phone: 02033 638468 - Email: sttvtt@quangninh.gov.vn
	2022-09-22T08:57:07+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NINH
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<snnvptnt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




