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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc uỷ quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định thực hiện các nội 

dung công việc thuộc quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thẩm 

định theo Quyết định số 3274/QĐ-HĐTĐ  ngày  29/9/2022  
 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 
 

Căn cứ Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí 

điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hoá; 

Căn cứ Quyết định số 14/2022/QĐ-TTg ngày 25/5/2022 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 Thanh Hóa, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ 

An tại các Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2; 

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc thành lập Hội đồng thẩm định việc chấp thuận chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha, đất 

rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha và chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác đối với rừng sản xuất từ 50 ha đến dưới 1.000 ha 

thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định); 

Căn cứ Quyết định số 3274/QĐ-HĐTĐ  ngày  29/9/2022 của Chủ tịch Hội 

đồng thẩm định về việc ban hành quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định việc 

chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy 

mô dưới 500 ha, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha và 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với rừng sản xuất từ 50 

ha đến dưới 1.000 ha thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho 

Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 

4840/SNN&PTNT-KL ngày 09/11/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định - Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và PTNT thực hiện các nội dung công việc thuộc quyền hạn và 

trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thẩm định trong tổ chức thẩm định việc 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với rừng sản xuất từ 50 ha 
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đến dưới 1.000 ha thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội 

đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 

1. Phạm vi ủy quyền: Đối với các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 3 

Quyết định số 14/2022/QĐ-TTg ngày 05/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ và 

Điều 4 Quy chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 3274/QĐ-HĐTĐ  

ngày 29/9/2022 của Chủ tịch Hội đồng thẩm định. 

2. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành cho 

đến khi Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh Thanh 

Hoá hết hiệu lực. Trong thời hạn uỷ quyền, Chủ tịch Hội đồng thẩm định trực 

tiếp thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của mình nếu thấy cần thiết. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tổ 

chức thực hiện quyền hạn và các nhiệm vụ được ủy quyền nêu tại Điều 1 Quyết 

định này; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định về tính chính xác, sự phù hợp với quy định 

pháp luật của quyết định của mình liên quan đến hoạt động và nội dung thực hiện 

nhiệm vụ được uỷ quyền; định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất báo cáo 

UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết quả thực hiện các nhiệm vụ được 

uỷ quyền. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chủ tịch Hội đồng thẩm định, các Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định, các 

Ủy viên Hội đồng thẩm định và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/cáo); 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/cáo); 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; (để b/cáo); 

- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy  (để p/hợp); 

- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng TTĐT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN. 
           (MC123.11.22) 
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 
 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH  

Lê Đức Giang 
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