UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:3974 /SNN&PTNT-KL

Thanh Hoá,ngày 14 tháng 10 năm 2020

V/v kiểm tra xác minh, xác định cụ
thể hiện trạng, diện tích, đối tượng,
ranh giới, nguồn gốc rừng bị ảnh
hưởng khi thực hiện xây dựng các
hạng mục công trình Quốc phòng.

Kính gửi:
- UBND thị xã Nghi Sơn;
- Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu
công nghiệp;
- Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn;
- Sư đoàn 341.
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Tờ trình số 1951/TTr-HC ngày
22/9/2020 của Sư đoàn 341 về việc xin không phải nộp tiền đất trồng để phát
triển rừng tại điểm đất số 55 và điểm đất 63 tại phường Nguyên Bình, thị xã
Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.Theo đó, diện tích thu hồi điểm đất số 55 và số 63 tại
phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn có diện tích 149.700m2 (theo nội dung
Tờ trình số 1951/TTr-HC ngày 22/9/2020 của Sư đoàn 341 và Công văn số
2453/UBND-GPMB ngày 04/8/2020 của UBND thị xã Nghi Sơn).
Để có cơ sở trả lời các nội dung trên theo đúng quy định của Luật Lâm
nghiệp, Nghị định 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ; đề nghị
UBND thị xã Nghi Sơn chỉ đạo các phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm thị xã
Nghi Sơn, UBND phường Nguyên Bình phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế
Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Sư đoàn 341 và các đơn vị có liên quan tổ
chức kiểm tra xác minh, xác định cụ thể hiện trạng, diện tích, đối tượng, ranh
giới (có mốc tọa độ khống chế kèm theo), nguồn gốc rừng bị ảnh hưởng cần
phải chuyển mục đích sử dụng khi thực hiện xây dựng các hạng mục công trình
Quốc phòng (đã được thẩm quyền phê duyệt hoặc đã đưa vào quy hoạch) tại các
khu vực nêu trên.
Văn bản về kết quả xác minh (kèm theo hồ sơ liên quan: Biên bản kiểm
tra,...) đề nghị UBND thị xã Nghi Sơn gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước
ngày 16/10/2020 để tổng hợp, tham mưu theo quy định.
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND thị xã Nghi Sơn quan tâm, triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, KL.
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