
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

Số:3686 /VP-KTN 

V/v quản lý rừng và đất lâm nghiệp 
khu vực Dự án Quần thể khu du lịch 

sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn 

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

 

 

Lạng Sơn, ngày   17 tháng 9 năm 2018 

ề 

 
Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- UBND các huyện: Lộc Bình, Cao Lộc; 
- Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 299/BC-SNN ngày 14/9/2018 của Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn về việc rà soát diện tích đất rừng dự kiến trong phạm vi 
dự án Quần thể Khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn, đồng chí Lý Vinh 
Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 
Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn rà soát, kiểm tra xác định hiện trạng rừng và 
đất lâm nghiệp theo phạm vi ranh giới dự án đối với từng phân khu. 

2. UBND huyện: Lộc Bình, Cao Lộc: Tăng cường tuyên truyền để nhân 
dân trong khu vực biết, phối hợp, tạo điều kiện cho Công ty triển khai thực hiện 
dự án được thuận lợi; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã có liên 
quan phối hợp với Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn rà soát, kiểm tra cụ thể 
hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp trong khu vực dự án. 

3. Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn:   
 - Thực hiện khảo sát, đo đếm diện tích thực tế tại thực địa đối với từng vị 
trí dự kiến thực hiện dự án, xác định cụ thể phạm vi ranh giới trên thực địa. 
 - Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện: 
Lộc Bình, Cao Lộc, UBND các xã và các cơ quan liên quan khảo sát, xác định 
hiện trạng rừng trong khu vực dự án và diện tích rừng cần chuyển đổi mục đích 
sử dụng; đồng thời, Công ty cần xây dựng phương án trồng rừng thay thế trình 
cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai theo quy định. 
 - Giảm thiểu chuyển đổi diện tích đất có rừng tự nhiên cho xây dựng cơ 
sở hạ tầng nhằm đảm bảo phát huy tính bền vững của tài nguyên rừng; có giải 
pháp hiệu quả gắn phát triển du lịch với bảo vệ và phát triển rừng bền vững. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan có liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: XD, TN&MT, KH&ĐT; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 

 
Phùng Quang Hội 
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