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V/v triển khai thực hiện Nghị định số 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2020 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

Ngày 15/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2020/NĐ-CP về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (Nghị định 

số 83/2020/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2020.  

Để triển khai thực hiện Nghị định theo đúng quy định, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 

83/2020/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của 

địa phương. 

2. Chỉ đạo các Sở, ngành, cơ quan liên quan thực hiện đúng trình tự, thủ tục 

quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo 

quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP. 

3. Về xử lý đối với các dự án đã và đang trình Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

a) Đến ngày 15/7/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích 

sử dụng rừng đối với các dự án (có danh sách kèm theo). Theo quy định tại khoản 

2 Điều 3 Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020: “Đối với dự án đã được 

các Bộ, ngành cho ý kiến, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp, 

trình Chính phủ xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

(theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 41 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 

16 tháng 11 năm 2018) trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không 

phải thực hiện lại thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Nghị định này”. 

b) Đối với các dự án còn lại (ngoài các dự án nêu tại mục a), đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện trình tự, thủ tục  theo quy định tại Nghị định 

số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện./.  

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Lưu: VT, TCLN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hà Công Tuấn 
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