
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ THANH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-NN 
V/v giải quyết đề nghị trung dụng, 

bố trí sở Chỉ Huy Bộ Chỉ Huy Bộ 

Đội Biên Phòng tỉnh Thực hiện 

nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ 

năm 2022 tại huyện Như Thanh. 

Như Thanh, ngày         tháng      năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Tài Nguyên và Môi Trường.  

    

Thực hiện công văn số 5699/STNMT-QLĐĐ ngày 4/7/2022 của Giám đốc 

sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá về việc giải quyết đề nghị trung 

dụng, bố trí sở Chỉ Huy Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh; Thực hiện nhiệm vụ 

diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 tại huyện Như Thanh. 

Ngày 14/6/2017, UBND tỉnh có công văn số 9534/UBND-NN đồng ý chủ 

trương giữ nguyên diện tích đã được xây dựng các loại công sự, trận địa phục vụ 

diễn tập, đảm bảo công tác quốc phòng- an ninh trên địa bàn theo đề nghị của Bộ 

Chỉ Huy Quân sự tỉnh, tại trờ trình số 2492/TTr-BCH ngày 07/8/2017. 

Qua kiểm tra hiện trạng trên diện tích khu đất của Ban quản lý rừng phòng 

hộ Như Thanh giao khoán cho hộ ông Hà Hữu Hùng tại xã Xuân Du, huyện Như 

Thanh gồm có 01 hầm họp, 04 hầm chỉ huy, 04 hầm các phòng, 01 trận địa phòng 

không và 01 bếp Hoàng Cầm đã được xây dựng từ năm 2017, (tại thời điểm diễn 

tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017), khoảng 200m hào nối các hầm với nhau, 

đoạn đường đi lên khoảng 500 m.  

 Nguồn gốc vị trí: Là đất rừng phòng hộ (sim) nay là Ban quản lý rừng 

phòng hộ Như Thanh giao khoán cho 01 hộ gia đình ông Hà Hữu Hùng trồng 

chăm sóc và bảo vệ rừng. 

Qua kết quả kiểm tra hiện trạng khu đất và tình hình thực tế, UBND huyện 

Như Thanh thống nhất giữ nguyên hiện trạng tại khu rừng như hiện nay và bàn giao 

nguyên trạng cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực 

phòng thủ năm 2022. 

UBND huyện Như Thanh báo cáo để Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh 

Thanh Hóa được biết./. 
Nơi nhận:             KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên;            PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu VT,NN. 

 

 

 

                        Hàn Văn Huyên 
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