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

Số: 3102 /SNN&PTNT-TCCB
V/v tham gia ý kiến dự thảo báo cáo
kết quả việc kiểm điểm, xử lý trách
nhiệm đối với của tổ chức, cá nhân
có liên quan đến sai phạm trong vụ
việc Xưởng sản xuất bột giấy xây
dựng trái phép trên đất nông lâm
nghiệp tại xã Hóa Quỳ, huyện Như
Xuân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 04 tháng 8

năm 2022

Kính gửi: Sở Nội vụ Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 1682/SNV-TT ngày
03/8/2022 của Sở Nội vụ về việc tham gia ý kiến việc kiểm điểm, xử lý trách
nhiệm đối với của tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm trong vụ việc Xưởng
sản xuất bột giấy xây dựng trái phép trên đất nông lâm nghiệp tại xã Hóa Quỳ,
huyện Như Xuân. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở Nông nghiệp và PTNT tham
gia ý kiến như sau:
- Đề nghị sửa lại nội dung “Hộ gia đình bà Trần Thị Kim Tuý được Lâm
trường Sông Chàng (đã chuyển đổi sang BQL RPH Sông Chành tháng 11/2016) ký
hợp đồng giao khoán số 48/HĐK ngày 01/5/2004 theo Nghị định số 01/NĐ-CP với
diện tích giao khoán là .616 m2, sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông, lâm
nghiệp” thành “Hộ gia đình bà Trần Thị Kim Thuý được Lâm trường Sông Chàng
(đã chuyển đổi sang BQL RPH Sông Chành tháng 11/2006) ký hợp đồng giao
khoán số 48/HĐK ngày 01/5/2004 theo Nghị định số 01/NĐ-CP với diện tích giao
khoán là 7.616 m2, sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp”.
- Thống nhất với các nội dung khác trong dự thảo báo cáo về tóm tắt
khuyết điểm, vi phạm và việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.
Trên đây là tham gia ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT gửi Sở Nội vụ
tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.
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