
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯƠNG SƠN 

 
Số: 84/TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hương Sơn, ngày 25 tháng 5 năm 2021 

  
TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị thu hồi đất rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ngàn Phố 

   

 

                         Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh. 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015. 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất;  

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;  

Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững;  

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân xã Sơn Tiến tại Tờ trình số 15/TTr-

UBND ngày 22/3/2021 về việc thu hồi đất rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ 

Ngàn Phố giao về cho địa phương để giao cho hộ gia đình sử dụng; ý kiến của 

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ngàn Phố tại Văn bản số 84/PHNP ngày 20/4/2021 

đồng ý trả lại 11,6 ha rừng trồng cho Ủy ban nhân dân xã Sơn Tiến để giao cho 

hộ gia đình, cá nhân sử dụng; 

 Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thu hồi 

11,6 ha rừng trồng sản xuất tại thửa trích đo số 2, thuộc các thửa 183; 189; 190, 

tiểu khu 6, khoảnh 6 và khoảnh 12a (do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

Hương Sơn - Đức Thọ trích đo), tại vùng đập Vực Rồng, xã Sơn Tiến từ Ban 

Quản lý rừng phòng hộ Ngàn Phố giao về cho Ủy ban nhân dân xã Sơn Tiến 

quản lý để thực hiện giao cho các hộ gia đình, cá nhân. 



(Có hồ sơ kèm theo) 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở ngành liên quan xem xét 

giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Bình Thân 
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