
BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP 

Số:           /TCLN-KL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Hà Nội, ngày         tháng       năm 2022 

V/v đăng tải dự thảo Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ trên Cổng 

Thông tin điện tử  

Hà      

 

Kính gửi: 

 

 - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 

 - Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; 

 - Trung tâm Tin học và Thống kê, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

Thực hiện Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 

văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV 

thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Tổng cục Lâm nghiệp được giao tham mưu Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định quy định trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Khánh Hóa. 

Đến nay, đã hoàn thành dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy 

định thí điểm về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ 

ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Nghị quyết số 

55/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3. 

Để đảm bảo ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đúng quy trình 

thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị: 

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Trung tâm Tin học và Thống kê 

đăng tải dự thảo Quyết định trên Cổng Thông tin điện tử để lấy ý kiến góp ý của 

các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, đến ngày 15/8/2022 tổng hợp ý kiến góp ý qua Cổng 

Thông tin điện tử của tỉnh gửi về Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

(có dự thảo Quyết định, Tờ trình  kèm theo) 

Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Trung 

tâm Tin học và Thống kê, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đăng tải dự thảo 

Quyết định, dự thảo Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Lưu: VT, KL. 

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trị 
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