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Lạng Sơn, ngày 20 tháng 11 năm 2018 
ơ 

V/v rà soát danh mục dự án chậm 
thực hiện trồng rừng thay thế 

 
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Theo Báo cáo số 6676/BC-BNN-TCLN ngày 28/8/2016 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 04 dự án thuộc danh 
mục các dự án chậm triển khai trồng rừng thay thế gồm: “Dự án công ty liên 
doanh quốc tế Lạng Sơn”, “Dự án xây dựng nhà máy công nghiệp”, “Dự án nhà 
máy gạch Tuynel”, “Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương”, với tổng diện tích 
rừng còn lại phải trồng là 138 ha. Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ 
tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 9344/VPCP-NN ngày 
27/9/2018 và ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 
6676/BNN-TCLN ngày 28/8/2018, bảo đảm đúng đối tượng, tình hình thực tế, 
đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với cơ quan 
có liên quan rà soát kỹ danh mục các dự án trên địa bàn tỉnh chậm triển khai 
trồng rừng thay thế tại Báo cáo số 6676/BC-BNN-TCLN ngày 28/8/2016 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xác định chính xác dự án thuộc đối tượng 
phải trồng rừng thay thế theo quy định tại Nghị định số 23/20016/NĐ-CP ngày 
23/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng, Chỉ thị số 
02/CT-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ 
đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng 
khác, các văn bản chỉ đạo có liên quan và cụ thể diện tích còn lại phải trồng rừng 
thay thế kèm các thông tin có liên quan đến từng dự án theo đúng thực tế hiện 
nay. Từ đó tham mưu UBND tỉnh báo cáo đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tổng hợp, thay thế danh mục, thông tin về dự án chậm trồng rừng thay 
thế trên địa bàn tỉnh tại Báo cáo số 6676/BC-BNN-TCLN ngày 28/8/2016, đồng 
thời tham mưu UBND tỉnh sửa đổi Công văn số 1114/UBND-KTN ngày 
04/11/2018 về việc thực hiện trồng rừng thay thế chuyển mục đích sử dụng rừng 
sang mục đích khác (nếu có sự thay đổi). Nội dung hoàn thành, báo cáo UBND 
tỉnh trước ngày 05/12/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UBND các huyện: Lộc Bình, Văn Lãng,  
  TP. Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
 


		2018-11-20T14:33:25+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




