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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII)

về danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ,
 rừng đặc dụng, thực hiện trong năm 2014

-----

Tại phiên họp ngày 26/7/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) đã nghe 
và cho ý kiến về danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng 
hộ, rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2014. Sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh 
báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã 
kết luận:

- Thống nhất thông qua danh mục các công trình, dự án mới có sử dụng đất 
lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sẽ triển khai thực hiện trong năm 2014 
theo Tờ trình số 2191/TTr-UBND, ngày 20/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Riêng danh mục bổ sung 5 công trình, dự án mới có sử dụng đất lúa, đất 
rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sẽ triển khai thực hiện trong năm 2014 theo Tờ 
trình số 2247/TTr-UBND, ngày 25/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Đề nghị rà 
soát lại, nếu chưa được quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử 
dụng đất giai đoạn 2011 – 2015 của tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
thì Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
theo quy định trước khi triển khai thực hiện.  

Căn cứ Thông báo kết luận này, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh 
lãnh đạo triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                       
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

   T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

(đã ký, đóng dấu) 
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