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Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

    

Thực hiện Công văn số 9241/BNN-TCLN ngày 29/12/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc góp ý dự thảo Đề án “Trồng một tỷ cây 

xanh góp phần phát triển bền vững đất nước  giai đoạn 2021-2025”, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn có ý kiến góp ý như sau: 

Dự thảo Đề án dự kiến phân bổ chỉ tiêu cho tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 

2025 là 120 triệu cây (trung bình trong giai đoạn mỗi năm tăng gấp 2 lần so với kết 

quả thực tế tỉnh Lạng Sơn thực hiện trong năm 2020), chiếm 1/8 chỉ tiêu toàn quốc 

(trong đó: cây phân tán là 60 triệu cây, chiếm 1/14 chỉ tiêu toàn quốc, trồng rừng tập 

trung 60 triệu cây, chiếm gần 1/3 chỉ tiêu toàn quốc).  

Căn cứ thực tiễn năng lực thực hiện, khả năng huy động nguồn lực, UBND 

tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt Đề án Phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2030 tại Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 

07/02/2020 theo đó xác định chỉ tiêu trồng rừng hằng năm là 9.000 ha/năm, trong 

đó: trồng cây phân tán 6 triệu cây/năm, giai đoạn 5 năm là 30 triệu cây, trồng rừng 

tập trung 6.000 ha/năm. Bởi vậy để đảm bảo thực hiện hoàn thành Đề án Chính 

phủ giao, khả thi, phù hợp thực tiễn địa phương, UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh chỉ tiêu giao cho tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021-2025 như sau: trồng cây phân tán 6 triệu cây/năm, cả giai đoạn 5 

năm là 30 triệu cây; trồng cây tập trung 12 triệu cây/năm, cả giai đoạn 05 năm là 

60 triệu cây. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn xem xét, tổng hợp, điều chỉnh./. 

  

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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