ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 3563 /SNN&PTNT-KL
V/v chuyển mục đích sử dụng rừng
và trồng rừng thay thế trên diện tích
đất lập hồ sơ thuê đất giai đoạn 1 đối
với diện tích đất đã hoàn thành giải
phóng mặt bằng thực hiện dự án Khai
thác và chế biến khoáng sản tại mỏ đá
spilit làm vật liệu xây dựng thông
thường tại xã Thành Long, huyện Thạch
Thành.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 15 tháng 9

năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Thực hiện Công văn số 12109/UBND-NN ngày 03/9/2020 về việc giao tham mưu
giải quyết đề nghị không thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay
thế khi thực hiện dự án Khai thác và chế biến khoáng sản tại mỏ đá spilit làm vật liệu xây
dựng thông thường tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành. Căn cứ hồ sơ (chủ đầu tư cung
cấp), các văn bản pháp lý và tài liệu có liên quan đến mỏ đá nêu trên, Sở Nông nghiệp và
PTNT đã phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra,
xác minh hiện trạng rừng khu vực đất lập hồ sơ thuê đất giai đoạn 1 đối với diện tích đất đã
hoàn thành giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khai thác và chế biến khoáng sản tại mỏ đá
spilit làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành, kết quả
như sau:
Tổng diện tích khu đất mỏ đá spilit tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành: 97.172
2
m (Trích lục bản đồ số 418/TLBĐ ngày 16/7/2020 do Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh
Hóa lập). Trong đó, diện tích thực hiện giải phóng mặt bằng giai đoạn 1: 28.552 m2 (diện
tích lập hồ sơ thuê đất giai đoạn 1); hiện trạng: đất không có rừng.
Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017, Nghị định số 156/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Thông tư số
13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về trồng
rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, với hiện trạng diện
tích đất (28.552 m2 ) lập hồ sơ thuê đất giai đoạn 1 (diện tích đất đã hoàn thành
giải phóng mặt bằng) thực hiện dự án Khai thác và chế biến khoáng sản tại mỏ đá spilit
làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành không có rừng
nêu trên, Chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng
rừng thay thế theo quy định.
(Có Biên bản kiểm tra hiện trường kèm theo)
Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/cáo);
- Sở Tài nguyên và Môi trường (ph/hợp);
- UBND huyện Thạch Thành (ph/hợp);
- Lưu: VT, KL.
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