
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /UBND-KT 

V/v giao nhiệm vụ trồng rừng thay 

thế dự án Đường tránh ngập vào 

trung tâm các xã nghèo miền núi 

30a: Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm 

Ca; đảm bảo an sinh xã hội và quốc 

phòng an ninh huyện Đình Lập 

Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- UBND huyện Lộc Bình. 
 

 Xét Công văn số 548/SNN-KL ngày 16/3/2023 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển thôn về việc nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác dự án Đường tránh ngập vào trung tâm các xã nghèo 

miền núi 30a: Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca; bảo đảm an sinh xã hội và phục 

vụ quốc phòng an ninh huyện Đình Lập, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Giao UBND huyện Lộc Bình (Ban Quản lý dự án phát triển rừng huyện) 

làm chủ đầu tư trồng rừng thay thế đối với diện tích 25,968 ha chuyển mục đích 

sử dụng rừng sang mục đích khác tại dự án Đường tránh ngập vào trung tâm các 

xã nghèo miền núi 30a: Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca; đảm bảo an sinh xã 

hội và quốc phòng an ninh huyện Đình Lập. 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày văn bản này được ký ban hành, UBND 

huyện Lộc Bình có trách nhiệm lập dự toán, thiết kế trồng rừng thay thế đối với 

diện tích trên, gửi Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình 

UBND tỉnh phê duyệt theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 4 Thông tư số 

25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác. 

 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thẩm định, báo 

cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt các nội dung theo quy định./. 
 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, TNMT, GTVT; 

- Ban QL dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, 

Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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