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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt ch  t   n  đầu t  dự án: Bảo vệ và phát t iển  ừn  bền 

vữn  tại xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạn  S n  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số     

474/BC-SKHĐT ngày 28/9/2019; Công văn số 1789/SKHĐT-DNKTTT ngày 

11/12/2019; Công văn số 426/SKHĐT-DNKTTT ngày 27/3/2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền 

vững tại xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Nhà đầu tư: Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh và dịch vụ Trường Lộc. 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, mã số 140107000028, do Phòng Tài 

chính – Kế hoạch thành phố Lạng Sơn cấp, đăng ký lần đầu ngày 25/6/2018. 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 204, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Đại diện theo pháp luật: Lưu Bảo Hoan; Giới tính: Nam. 

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Sinh ngày: 21/7/1978            Dân tộc: Nùng            Quốc tịch: Việt Nam. 

Chứng minh thư nhân dân số: 080871857, do Công an tỉnh Lạng Sơn cấp, 

ngày 23/6/2015. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Số 30B/02, đường Lê 

Hồng Phong, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Tên dự án đầu tư: Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại xã Thạch Đạn, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Mục tiêu dự án: Trồng và chăm sóc rừng trồng thông, bạch đàn cao sản 

hình thành vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến. 
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4. Quy mô dự án: 

a) Đầu tư trồng rừng sản xuất: Diện tích 210 ha. 

- Trồng cây Bạch đàn cao sản: Diện tích 95,4 ha. 

- Trồng cây Thông: Diện tích 114,6 ha. 

b) Đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ: Diện tích là 5,1 ha, gồm các 

hạng mục: 

- Xây dựng trạm bảo vệ rừng: 01 trạm  (nhà cấp 4), diện tích 50m
2
, chiều 

cao cả mái 5,1m. 

- Đường vận xuất (đường lâm sinh): Chiều dài 7 km. 

- Đường băng cản lửa: Chiều dài 4,2 km. 

- Bảng tin: 01 bảng; Biển báo: 05 biển. 

5. Địa điểm thực hiện: Xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.  

6. Diện tích sử dụng đất là: 215,1 ha. 

7. Hình thức sử dụng đất: Thuê đất với Nhà nước theo quy định Luật Đất 

đai và quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. 

8. Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư: 

a) Tổng vốn đầu tư: 11,7 tỷ đồng, trong đó: 

- Vốn cố định: 10,6 tỷ đồng. 

- Vốn lưu động: 1,1 tỷ đồng. 

b) Nguồn vốn đầu tư: 

- Vốn tự có của hợp tác xã: 5,2 tỷ đồng.  

- Vốn vay từ ngân hàng: 6,5 tỷ đồng. 

9. Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm. 

10. Tiến độ thực hiện dự án: 

a) Từ quý II năm 2019 đến quý II năm 2020: Thực hiện các thủ tục về đầu 

tư, đất đai, xây dựng, môi trường và thiết kế trồng rừng. 

b) Từ quý II năm 2020 trở đi:  

- Đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ: Trạm bảo vệ rừng, đường băng 

cản lửa, đường vận xuất, bảng tin, biển báo. 

- Thực hiện trồng rừng:  

+ Trồng rừng trong 02 năm: Năm 2020 và năm 2021; 

+ Chăm sóc diện tích rừng trồng 04 năm: Từ năm 2020 đến năm 2023; 

+ Bảo vệ rừng trồng trong suốt chu kỳ 10 năm, từ năm 2020 đến năm 2030; 
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+ Khai thác, tái tạo rừng: Bắt đầu khai thác từ năm thứ 10 (năm 2029, năm 

2030), tái tạo rừng sau khai thác từ năm 2030. 

Điều 2. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư 

Được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và các 

quy định của pháp luật khác có liên quan.  

Điều 3. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án: 

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, 

Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp và các quy định khác của pháp luật liên quan. 

2. Triển khai dự án đúng nội dung được phê duyệt, trong quá trình triển 

khai thực hiện dự án không được làm biến dạng lớn về địa hình tự nhiên trong 

khu vực, không xây dựng công trình ngầm, không được liên doanh, liên kết với 

nước ngoài dưới mọi hình thức. Khi có nhiệm vụ quốc phòng (cả thời bình và thời 

chiến) hoặc cần thiết phải thu hồi đất để xây dựng công trình quân sự, quốc 

phòng, an ninh Hợp tác xã phải tạo điều kiện trả lại đất cho Nhà nước theo quy 

định.  

3. Sau 12 (mười hai) tháng, Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh và dịch vụ 

Trường Lộc không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ 

đăng ký và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo 

quy định thì bị chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo quy định.  

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc, Người đại diện theo pháp luật của 

Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh và dịch vụ Trường Lộc chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

 các Phòng: TH, KTTH, TT TH-CB, PVHCC; 

- Lưu: VT, KTN(PVĐ) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
                      Hồ Tiến Thiệu 
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