
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 3389 /VP-KTN Lạng Sơn, ngày 19 tháng 8 năm 2019 
 

V/v báo cáo, đề xuất cơ chế hỗ trợ 
bảo vệ rừng cảnh quan Khu du lịch 

Mẫu Sơn 

 

 
Kính gửi: UBND huyện Lộc Bình 

 

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án trọng điểm quý II/2019 (ngày 17/7/2019), 
đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo điều 
hành dự án trọng điểm năm 2019 đã có ý kiến: Giao UBND huyện Lộc Bình chủ 
trì làm việc với Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ 
trợ người dân giữ rừng hoặc mua lại rừng của các hộ dân dọc tuyến đường lên 
Khu du lịch Mẫu Sơn; báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện trong tháng 
7/2019.  

Tuy nhiên qua rà soát đến nay ngoài Thông báo số 904/TB-UBND ngày 
01/8/2019 của UBND huyện về kết luận tại cuộc họp xem xét giải quyết vướng 
mắc về bố trí tái định cư, bảo vệ cảnh quan hai bên đường lên Dự án quần thể khu 
du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn, Văn phòng UBND tỉnh chưa nhận được văn 
bản đề xuất cụ thể của huyện về nội dung trên. Để có cơ sở báo cáo lãnh đạo 
UBND tỉnh xem xét, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Lộc Bình 
khẩn trương báo cáo các nội dung theo yêu cầu./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TN&MT, NN&PTNT, KH&ĐT; 
- Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 

Phùng Quang Hội 
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