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BÁO CÁO 

 Kết quả rà soát các công trình, dự án đầu tư đã chuyển  

mục đích sử dụng rừng sang đất khác nhưng chưa thực hiện chủ trương  

chuyển mục đích sử dụng rừng từ ngày 01/ 01/2019 đến ngày 31/ 3/2022 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn. 

 

 Thực hiện Công văn số 584/SNN–KL ngày 08/4/2022 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện các  kiến nghị của Ban 

kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại Báo cáo số 193/BC-HĐND-KTNS ngày 

08/3/2022. Sau khi rà soát, UBND huyện Chi Lăng báo cáo kết quả như sau: 

1. Kết quả rà soát các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng 

Từ 01/01/2019 đến 31/3/2022, trên địa bàn huyện Chi Lăng có 07 dự án thực 

hiện có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải lâm 

nghiệp, với tổng diện tích rừng chuyển đổi là 24,52 ha đất rừng trồng thuộc đất 

rừng sản xuất. 

Cụ thể: 

- Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn diện tích đất rừng sản xuất thu hồi là: 

14,85 ha;  

- Dự án đường liên huyện, xã Vân An - Chi Lăng đến xã Tân Liên - Cao Lộc 

diện tích đất rừng sản xuất thu hồi là: 0,35 ha; 

- Dự án đường giao thông đến xã Liên Sơn diện tích đất rừng sản xuất thu 

hồi là: 1,46 ha; 

- Dự án Khu đô thị phía đông thị trấn Đồng Mỏ diện tích đất rừng sản xuất  

thu hồi là: 2,45 ha; 

- Dự án đường điện 220 KV diện tích đất rừng sản xuất thu hồi là: 0,31 ha; 

- Dự án quốc phòng ĐH/Z3 xã Bắc Thủy diện tích đất rừng sản xuất thu hồi 

là: 5,06 ha. 

 (Có Biểu 01 chi tiết kèm theo) 

2. Kết quả trồng rừng thay thế 

Hiện nay toàn bộ các dự án thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác không phải lâm nghiệp từ 01/01/2019 đến 31/3/2022 với tổng 
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diện tích rừng chuyển đổi là 24,52 ha chưa có dự án nào thực hiện trồng rừng thay 

thế theo quy định của pháp luật. 

 Trên đây là báo cáo kết quả rà soát các công trình, dự án đầu tư đã chuyển 

mục đích sử dụng rừng sang đất khác nhưng chưa thực hiện chủ trương chuyển 

mục đích sử dụng rừng từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/ 3/2022 trên địa bàn huyện 

Chi Lăng./. 

 

 
 Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT (BC); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Phùng Văn Nghĩa 
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