
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:          /BC-UBND Đình Lập, ngày         tháng 5 năm 2022 
  

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện các kiến nghị của Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại 

báo cáo số 193/BC-HĐND-KTNS ngày 8/3/2022 

 

 Thực hiện Công văn số 860/SNN-KL ngày 13/5/2022 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn về việc đôn đốc báo cáo thực hiện 

các kiến nghị của Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại Báo cáo số 193/BC-

HĐND-KTNS ngày 08/3/2022. 

Trên cơ sở Báo cáo số 193/BC-HĐND-KTNS ngày 08/3/2022; Công văn 

số 584/SNN-KL ngày 08 tháng 4 năm 2022 về thực hiện các kiến nghị của Ban 

kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại Báo cáo 193/BC-HĐND-KTNS ngày 

08/3/2022, UBND huyện Đình Lập báo cáo cụ thể như sau:  

1. Các công trình dự án từ ngày 01/01/2019 đến 31/3/2022 trên địa bàn 

huyện có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (có thu hồi đất lâm 

nghiệp) là 14 công trình, tổng diện tích đất lâm nghiệp bị thu hồi (có chuyển 

mục đích) là 3851.06 m2 (Đất rừng sản xuất là rừng trồng 3.846,08 m2, đất rừng 

tự nhiên sản xuất là 4,99m2). 

(Có biểu phụ lục kèm theo) 

2. Tất cả các dự án và việc thu hồi đất đều được thực hiện đúng theo quy 

định, không có dự án thực hiện mà chưa có quyết định chủ trương chuyển mục 

đích của cấp có thẩm quyền. 

UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Lạng Sơn xem xét, tổng hợp./.  
 

Nơi nhận: 
- Sở NN và PTNT tỉnh; 

- Chi cục Kiểm lâm tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng NN và PTNN; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm  
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