UBND TNH TUYEN QUANG
S VAN HOA THE THAO
VA DU L!CH

CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p - Tu.r do - Hanh phüc

S: 212 /VHTTDL-QLDSVH

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 3 nãm 2020

V/v xác djnh müc dt ãnh humg cUa
vic ma rng mô dá vol den di tIch

KInh g1ri: Sâ Tài nguyen và Môi tnrng

Theo ctê nghj cüa Si Tài nguyen và Môi tnthng v vic xác djnh müc d
ành hirâng den di tich tti dja diem xin thám do, khai thác ma rng mO dá voi
Di 1, to nhân dan An Djnh, th trân San Duang, huyn San Dixang, tinh Tuyên
Quang cüa Cong ty TN}ll-I Thành Long. S Van hóa, The thao và Du ljch dã
kiêm tra, k}iáo sat thirc dja và có kiên nhu sau:
Tai dja diem xin thãm dO, khai thác ma rng mO dá vôi Di 1, t nhan dan
An Djnh cüa Cong ty TNIHH Thành Long den nay chua phát hin có di tIch va
không ành huang den khu virc bào v cüa các di tIch trong vüng.
S& Van hóa, Th thao và Du ljch d nghj Cong ty TNHH Thành Long
trong qua trInh thàrn dO, khai thác ma rng mO dá vôi tti dja diem nêu trên nêu
phát hin có dâu vet cUa di chi khão cô hoc di 4t là di san van boa phâi thông
báo kjp thôi vôi chInh quyên dja phuang và các co quan chirc nàng ye quân 1 di
san van hóa.I.
Ncr! nhin:
- Nhu trên;
- Lãnh dao Sâ;
- Báo tang tinh;
- Luu VT, QLDSVH.
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