UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 2059 /SNN-KL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 18 tháng 10 năm 2021

V/v lấy ý kiến đối với dự thảo
Nghị quyết của HĐND tỉnh

Kính gửi:
- Sở Tài nguyên – Môi trường;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tư pháp;
- UBND các huyện: Đồng Phú, Bù Đăng, Bù Đốp;
- UBND các xã: Tân Phước (Đồng Phú), Phước Thiện
(Bù Đốp), Đăng Hà (Bù Đăng);
- Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước;
- Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Phú Lộc;
- Công ty TNHH XD Thương mại Dịch vụ Đức Lộc.

Căn cứ: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm
2020;
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 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm
2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Công văn số 3452/UBND-TH ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh về
việc khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm
2021.
Sở Nông nghiệp và PTNT được UBND tỉnh giao xây dựng nghị quyết của
Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang
mục đích khác. Thực hiện theo trình tự về ban hành văn bản quy phạm pháp luật,
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Cơ quan, đơn vị nói trên xem xét, góp ý cho
dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng
rừng sang thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội cuối năm 2021 trên địa bàn
tỉnh, do Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì soạn thảo (Danh mục các dự án được
phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác gồm 03
dự án do Trung tâm phục vụ hành chính công chuyển đến. Trong thời gian xây
dựng hồ sơ nghị quyết, trường hợp Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận
thêm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thì Sở Nông nghiệp
và PTNT sẽ tiếp tục cập nhật bổ sung theo đúng quy định).
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Văn bản góp ý đề nghị Quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT
trước ngày 27/10/2021 để tổng hợp, gửi Sở Tư pháp thẩm định. Rất mong sự quan
tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.
(Gửi kèm Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh)
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, PGĐ Sở;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Bình

