
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯƠNG KHÊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1518  /UBND-NN&PTNT 
 

Hương Khê, ngày 29 tháng 7 năm 2021 
V/v cho ý kiến thẩm định hồ sơ quyết 

định chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác 

 

  

Kính gửi:  Trưởng các phòng, ngành, đơn vị: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Tài chính-Kế hoạch, Tài 

nguyên - Môi trường,  Kinh tế - Hạ Tầng, Hạt Kiểm 

lâm. 

 
Thực hiện Văn bản số 4741/UBND-NL3 ngày 26/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc cho ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích 

sử dụng rừng sang thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ 

Km49+900 - Km74+680 (đường Hồ Chí Minh vào Đồn 575, Bản Giàng), huyện 

Hương Khê, (có hồ sơ gửi kèm); Ủy ban nhân dân huyện giao: 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Có ý kiến thẩm định về sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về đất đai, môi trường; sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các nội dung khác có liên quan. 

2. Hạt Kiểm lâm: Cho ý kiến thẩm định về sự phù hợp giữa hiện trạng tài nguyên 

rừng theo số liệu diễn biến rừng do địa phương quản lý với hồ sơ điều tra, đánh giá tài 

nguyên rừng của Dự án và các nội dung khác liên quan. 

3. Phòng Tài chính-Kế hoạch: Có ý kiến thẩm định về sự tuân thủ các quy định 

của pháp luật về đầu tư; sự cần thiết đầu tư dự án; hiệu quả kinh tế - xã hội và các nội 

dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. 

 Văn bản cho ý kiến gửi về phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 

02/4/2021. 
 * Giao: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc, tổng hợp, tham mưu 

UBND huyện báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 04/8/2021. 

 Đây là nội dung quan trọng, yêu cầu Trưởng các phòng, ngành, đơn vị nêu trên 

triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên: 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN&PTNT. 
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