U'( BAN NHAN DAN
HUYN MINH LONG

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tur do - Hinh phüc

S:49$7BC-TJBND

Minh Long, ngày43 ththig 12 nám 2018

BAO CÁO
Rà soáf, ting hçrp Dij an chuyn di mljc dIch sfr duing rfrng
sang mtic dIch khác dã thrçrc phê duyt
Thirc hin Cong van s 3803/SNNPTNT ngày 04/12/20 18 cüa Sô Nông
nghip và phát triên nông thôn tinh Quàng Ngãi ye vic rà soát, tong hgp các Dir
an thrc hin chuyên mic dIch sir dyng rüng sang miic dIch khác dã dLrçlc phê
duyt. Qua rà roát kê hoach s1r dyng dat vâ các quyêt djnh ye vic cho chü
truGng dâu tu, TJBNID huyn Minh Long thông ké tong hçp báo cáo nhu sau:
Tng s di.r an có chuyn mic dIch sr ding rrng: 01 dci an
- Ten dr an: Khu du 1ch sinh thai Thác Trng - Dp Dng Cn
- Quy& dIiE s 1007/QD-UBND ngày 29/12/20 17 cüa UBND tinh Quàng
Ngãi Quyet djnh chü truo'ng dâu tu Dir an Khu du 1ch sinh thai Thác Träng Dp Dông Can.
- Tng diên tIch dt dir kin chuyn mic dIch sir dçing rüng: 13,2916 ha;
trong do:
+ Dt rirng phông h: 6,35 19 ha.
+ Dt rlrng san xut: 6,9397 ha.
Hin nay, chü du tu là Cong ty trách nhim hü'u han mt thành viên Thác
Tràng dang triên khai cong tác bôi thuèng.
Trên dày là báo cáo tng hçrp Di,r an thirc hin chuyn mic dich sü diing
rrng sang miic dIch khác. UBND huyn báo cáo Si Nông nghip và phát triên
nông thôn tong hçip báo cáo UBND tinh ./.
Nci nhân:
- S NNPTNT;

- TT. I-lU, HDND huyn;
- CT, các PCT;
- PhOng TN-MT huyn;
- Phông NN&PTNT huyn;
- Ht Kiêrn lam huyn;
- VP:C, PCVP;
-LuuVT.
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Dinh Van Diet

Phi.i biêu:
Danh mitc dir an thiuc hin chuyên myc dIch

dyng dã d1r4yc phê duyt nhu'ng chu'a tliy'c hin giãi phóng mt bang
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