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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

 

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

Số: 466/TB-UBND       Chi Lăng, ngày 26 tháng 11  năm 2018 
 

THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện  

tại cuộc tư vấn kỹ thuật thực hiện dự án “Rà soát, điều chỉnh ranh giới 3 
loại rừng huyện Chi Lăng đến năm 2030” 

 

Ngày 16/11/2018 đồng chí Vi Nông Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện 
chủ trì buổi làm việc với đơn vị tư vấn thực hiện dự án “Rà soát, điều chỉnh ranh 
giới 3 loại rừng huyện Chi Lăng đến năm 2030”. 

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng  
Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm Lâm, UNBD 
các xã, thị trấn, Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Tây Bắc Bộ, Văn phòng 
HĐND và UBND huyện.  

Sau khi nghe cán bộ Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Tây Bắc Bộ trình 
bày nội dung, phương pháp triển khai và thời gian hoàn thiện nội dung đề án rà 
soát, điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trên 
cơ sở các ý kiến thảo luận, thống nhất của các thành phần tham gia, đồng chí Phó 
Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Để xác định lại cơ cấu đất lâm nghiệp phù hợp với tình hình thực tế, 
qua đó xác định ranh giới các loại rừng ổn định phục vụ tái cơ cấu ngành lâm 
nghiệp, đảm bảo hài hòa giữa phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, đồng thời 
làm cơ sở để xây dựng và thực hiện các giải pháp quản lý, bảo vệ, phát triển 
rừng bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

Phạm vi: Toàn bộ diện tích đất đã quy hoạch ba loại rừng và một phần 
diện tích ngoài ba loại rừng (đồi núi chưa sử dụng nếu có) gắn ra soát diện tích 
đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu chuyển sang quy hoạch phát triển 
rừng sản xuất thuộc địa bàn 21 xã, thị trấn. 

Nội dung: Rà soát, điều chỉnh rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu 
chuyển sang rừng sản xuất, chuyển mục đích sử dụng và chuyển ra ngoài 3 loại 
rừng; rà soát, điều chỉnh rừng sản xuất chuyển sang rừng phòng hộ và ra ngoài 3 
loại rừng; đối với Đất có rừng ngoài ranh giới 3 loại rừng cũ: Rà soát, điều 
chỉnh chuyển sang rừng phòng hộ hoặc rừng sản xuất. 

2. Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Tây Bắc Bộ (Đơn vị): Trong quá 
trình thực hiện cần căn cứ các quy định của Pháp luật về bảo vệ và phát triển 
rừng; xem xét điều chỉnh kế hoạch triển khai của đơn vị sao cho phù hợp với điều 
kiện làm việc tại các xã, thị trấn. 

3. UBND các xã, thị trấn: Tổ chức hội nghị mời các trưởng thôn đến dự 
để nghe phổ biến, trao đổi, thống nhất phương án, cách thức phối hợp cùng đơn 
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vị tư vấn để tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở căn cứ các quy hoạch của khu 
dân cư, di tích, du lịch… xem xét điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng cho phù hợp 
với thực tế địa phương. 

4. Phòng Nông nghiệp và PTNT: Là cơ quan đầu mối; có trách nhiệm chủ 
trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, 
giám sát công tác triển khai thực hiện của đơn vị tư vấn. Tiến hành thẩm định, 
tổng hợp hồ sơ trình lãnh đạo huyện thẩm định, để kịp thời báo cáo các cấp có 
thẩm quyền phê duyệt đề án điều chỉnh ranh giới quy hoạch 3 loại rừng.  

Tham mưu cho UBND huyện kế hoạch chi tiết rà soát, điều chỉnh 3 loại 
rừng của huyện xong trước 25/11/2018. 

5. Hạt Kiểm lâm huyện Chi Lăng: Bố trí cán bộ phụ trách địa bàn, Phòng 
Nông nghiệp và PTNT bố trí 02 cán bộ có chuyên môn Lâm nghiệp tham gia 
cùng với UBND các xã, thị trấn và đơn vị tư vấn trong quá trình tổ chức thực 
hiện. 

6. Các cơ quan, đơn vị liên quan: Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đơn 
vị thực hiện dự án đạt kết quả. 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để triển 
khai thực hiện./. 

 

 
 
 
Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy (BC); 
- TT HĐND huyện (BC); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- C, PCVP HĐND&UBND huyện;  
- Các Phòng: TN-MT,NN và PTNT  huyện; 
- Hạt Kiểm Lâm huyện; 
- UNBD các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Vy Thị Thu Trang  
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