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TỜ TRÌNH 

V/v đề nghị phê duyệt quy chế thẩm định Hồ sơ trình chủ trương chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo 

quy định tại 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 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành  một số điều của Luật Lâm nghiệp 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 
 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ 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/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh về 

việc thành lập Hội đồng thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển 

đổi mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, 

Để thuận lợi, thống nhất trong việc tổ chức thẩm định Hồ sơ trình chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã dự thảo Quy chế thẩm định của Hội đồng thẩm định nội dung trình chủ 

trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (Chi tiết có văn 

bản dự thảo quyết định và quy chế kèm theo). 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Phương  
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