
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2049 /VP-KTN Lạng Sơn, ngày 07 tháng 6 năm 2018 

V/v Quy hoạch rừng đặc dụng tỉnh 
Lạng Sơn và Quy hoạch bảo tồn 
phát triển bền vững các khu rừng 
đặc dụng Mẫu Sơn, Bắc Sơn 

 

 
Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 
 Xem xét Tờ trình số 53/TTr-SNN ngày 31/5/2018 của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch rừng đặc 
dụng tỉnh Lạng Sơn và Quy hoạch bảo tồn phát triển bền vững các khu rừng đặc 
dụng Mẫu Sơn, Bắc Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đồng chí Lý 
Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
xem xét, căn cứ Luật quy hoạch và tình hình thực tế, báo cáo đề xuất UBND tỉnh 
về việc có cần thiết tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch rừng đặc dụng tỉnh Lạng Sơn 
và Quy hoạch bảo tồn phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn, Bắc 
Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 hay không. Nội dung hoàn thành, báo 
cáo UBND tỉnh trước ngày 16/6/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ 
quan có liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, NN&PTNT, XD; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 

 
 
 

 
Phùng Quang Hội 
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