HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Số: 28 /NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ 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 Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 2019
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;
Xét Tờ trình số 2504/TTr-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển
mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sản xuất sang mục
đích khác để thực hiện 04 dự án (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ
đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo
nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa
VII, kỳ họp bất thường lần thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 4 năm 2020./.
Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UVTV Quốc hộ, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã và tp Huế;
- Cổng thông tin điện tử TT Huế;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu VT, LT.
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