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UBND TỈNH TRÀ VINH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
       VĂN PHÒNG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   Số:           /VP-NN                                  Trà Vinh, ngày        tháng 02 năm 2023  

V/v chuyển Quyết định số 01/QĐ-HĐTĐ  
của Hội đồng thẩm định hồ sơ trình 
Thủ tướng Chính phủ chấp thuận  

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,  
đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng  

sang mục đích khác để thực hiện dự án 
  

 

                              
           Kính gửi: 

 
  

- Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; 
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.  
  
 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Quyết định số 01/QĐ-HĐTĐ ngày 31 

tháng 01 năm 2023 của Hội đồng thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ 
chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án về việc ban hành Quy chế hoạt 
động của hội đồng;   

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng 
Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Quyết định trên của Hội đồng thẩm định hồ sơ trình 

Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất 
rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án, đến 

các sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố biết, phối 
hợp thực hiện (nếu có)./.                  

 
Nơi nhận:                         
- Như trên;  
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 
- LĐVP; các phòng, ban,  
trung tâm thuộc Văn phòng;   
- Lưu: VT, NN.   

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 
 

 
Nguyễn Thanh Tâm 
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