
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TNMT 

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 95/NQ-HĐND và Nghị quyết số 

96/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Trùng Khánh, ngày     tháng 02 năm 2023 

 

 Kính gửi: 
 

- Các phòng, ban, ngành trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 4684/STNMT-QLĐĐ ngày 31/12/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường Cao Bằng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

95/NQ-HĐND và Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

Để việc triển khai thực hiện các Nghị quyết có hiệu quả trên địa bàn huyện, 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các Chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

trên cơ sở danh mục các công trình, dự án đã được thông qua tại Nghị quyết số 

95/NQ-HĐND và Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, phải chủ động triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy 

trình về thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng đối với các dự án, công trình đã Hội đồng nhân dân 

tỉnh thông qua. (gửi Nghị quyết số 95/NQ-HĐND và Nghị quyết số 96/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 kèm theo). 

Kết quả thực hiện việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đối với các dự án, công trình báo cáo về Ủy 

ban nhân dân huyện Trùng Khánh (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước 

ngày 31/10/2023 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (T/h); 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Điện lực Cao Bằng; 

- Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng; 

- Trung tâm VH&TT (đăng Trang điện tử huyện); 

- Lưu: VT, TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Hào 
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