
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 

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

Số: 2447 /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày  30 tháng  11  năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Quy hoạch rừng đặc rừng đặc dụng tỉnh Lạng Sơn  

và Quy hoạch bảo tồn phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng 
 Mẫu Sơn, Bắc Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

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

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính 
phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;  

Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của 
Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng; 

Căn cứ Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 11 năm 2011 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết thi hành Nghị định 
số 117/2010/NĐ-CP; 

Căn cứ công văn số 2127/TCLN-DDPH ngày 27 tháng 11 năm 2018 của 
Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Quy hoạch rừng đặc 
dụng tỉnh Lạng Sơn và Quy hoạch bảo tồn phát triển bền vững các khu rừng đặc 
dụng Mẫu Sơn, Bắc Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 01/BC-HĐTĐ ngày 28 tháng 11 năm 2018 
của Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo tồn phát triển bền vững các khu rừng 
đặc dụng Mẫu Sơn, Bắc Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 
113/TTr-SNN ngày 29 tháng 11 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng tỉnh Lạng Sơn và Quy hoạch 
bảo tồn phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn, Bắc Sơn đến năm 
2025, tầm nhìn đến 2030 với nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy hoạch rừng đặc dụng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn 
đến năm 2030: 

1.1. Mục tiêu 

a) Mục tiêu chung: Quy hoạch ổn định hệ thống rừng đặc dụng trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn làm cơ sở bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái rừng đặc 
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trưng của vùng Đông Bắc Việt Nam, giá trị cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - 
văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn đa dạng sinh học, các nguồn gen động, 
thực vật rừng đặc hữu, quý, hiếm của các Khu rừng đặc dụng nhằm phát huy và 
khai thác có hiệu quả các tiềm năng, giá trị của rừng phục vụ cho việc phát triển 
kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường và giữ vững an ninh, quốc phòng của địa 
phương. 

b) Mục tiêu cụ thể 

- Giai đoạn 2019-2020: Triển khai hoàn thành cắm mốc xác định rõ ranh 
giới, diện tích các khu rừng đặc dụng; hoàn chỉnh và ổn định cơ cấu tổ chức Ban 
quản lý các khu rừng đặc dụng; xây dựng được kế hoạch và triển khai kế hoạch quản 
lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng bền vững tài nguyên thiên 
nhiên trong các khu rừng đặc dụng. 

- Giai đoạn 2021-2030: Tiếp tục triển khai kế hoạch quản lý, bảo vệ, phát 
triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên trong 
các khu rừng đặc dụng; chấm dứt các hoạt động xâm hại đến các hệ sinh thái 
rừng, nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát triển các quần thể động thực vật nguy 
cấp, quý, hiếm trong các khu rừng đặc dụng. Triển khai các chương trình nghiên 
cứu khoa học đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội kết hợp bảo tồn phát triển 
bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh Lạng Sơn. 

1.2. Xác lập danh mục các khu rừng đặc dụng tỉnh Lạng Sơn đến năm 
2025, tầm nhìn đến 2030 

Căn cứ Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030; các tiêu chí khu bảo tồn loài - sinh cảnh được quy 
định tại Điều 5, Nghị định số 117/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ và kết 
quả điều tra, đánh giá đặc điểm các khu rừng thực hiện xác lập danh mục 03 khu 
rừng đặc dụng tỉnh Lạng Sơn gồm: 

1.2.1. Tên gọi các khu rừng đặc dụng được xác lập: 

- Khu dự trữ thiên nhiên Hữu Liên; 

- Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Mẫu Sơn; 

- Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Bắc Sơn 

1.2.2. Vị trí, quy mô các khu rừng đặc dụng: 

- Quy hoạch ổn định rừng đặc dụng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn 
đến năm 2030 gồm 3 khu rừng đặc dụng. Tổng diện tích quy hoạch rừng đặc dụng 
tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 là 13.489,94 ha, chiếm 2,1% tổng diện tích đất lâm 
nghiệp toàn tỉnh. Trong đó:  

+ Khu dự trữ thiên nhiên Hữu Liên: 8.293,4 ha; nằm trên địa bàn 5 xã thuộc 
03 huyện gồm: các xã Hữu Liên, xã Hoà Bình, xã Yên Thịnh huyện Hữu Lũng; xã 
Hữu Lễ, huyện Văn Quan; xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng. 

+ Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Mẫu Sơn: 4.259,79 ha; nằm trên địa bàn 2 xã 
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thuộc 2 huyện gồm: xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc; xã Mẫu Sơn huyện Lộc Bình. 

+ Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Bắc Sơn: 936,75 ha; nằm trên địa bàn xã 
Bắc Sơn huyện Bắc Sơn. 

- Quy hoạch các phân khu chức năng trong các khu rừng đặc dụng tỉnh 
Lạng Sơn gồm: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái và 
phân khu dịch vụ hành chính. Diện tích các phân khu cụ thể như sau: 

Đơn vị: ha 

TT Phân khu Tổng 
Khu rừng đặc dụng 

Mẫu Sơn Bắc Sơn Hữu Liên 

Tổng cộng 13.489,94 4.259,79 936,75 8.293,4

1 Phân khu BVNN 7.437,13 2.379,91 722,72 4.334,5

2 Phân khu PHST 5.915,49 1.854,95 205,54 3.855,0

3 Phân khu DVHC 137,32 24,93 8,49 103,9

 

1.2.3. Tổ chức quản lý các khu rừng đặc dụng: 

Căn cứ các quy định hiện hành về quản lý rừng đặc dụng và thực trạng yêu 
cầu quản lý của từng khu rừng đặc dụng xác định cơ cấu tổ chức quản lý của các 
khu rừng đặc dụng như sau: 

‐	Khu dự trữ thiên nhiên Hữu Liên: Giữ nguyên bộ máy tổ chức theo Quyết 
định số 1752/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy 
định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý rừng đặc dụng 
Hữu Liên. 

- Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Mẫu Sơn: Thành lập mới Ban quản lý trực 
thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, biên chế 12 - 15 người.   

- Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Bắc Sơn: Giao Hạt kiểm lâm huyện Bắc Sơn 
trực thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh quản lý.  

1.3. Quy hoạch các hạng mục bảo vệ rừng và phát triển bền vững rừng 
đặc dụng Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

a) Quy hoạch các hạng mục bảo vệ rừng và phát triển rừng  

- Bảo vệ rừng: Diện tích bảo vệ rừng trung bình hàng năm 12.223,67 ha; 

- Khoanh nuôi phục hồi rừng: Diện tích khoanh nuôi tái sinh rừng hàng 
năm 425,65 ha; Trồng rừng mới 100 ha, thực hiện tại Khu bảo tồn loài - sinh cảnh 
Mẫu Sơn. Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung 90 ha, thực hiện tại Khu 
dự trữ thiên nhiên Hữu Liên. 

- Triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học chuyên sâu phục vụ việc 
quản lý bảo vệ phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng. 
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b) Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng: 

- Đầu tư xây dựng một số hạ tầng như: Trụ sở làm việc Khu bảo tồn loài 
- sinh cảnh Mẫu Sơn; trạm bảo vệ rừng tại các khu vực trọng điểm; chốt bảo vệ 
rừng; chòi canh lửa; Đóng cọc mốc ranh giới và các loại biển báo tại các khu rừng 
đặc dụng; đường tuần tra bảo vệ rừng...   

- Đầu tư các trang thiết bị phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy 
chữa cháy rừng, cải thiện điều kiện làm việc của lực lượng quản lý bảo vệ rừng. 

c) Định hướng phát triển du lịch sinh thái: Căn cứ cảnh quan thiên nhiên, 
môi trường sinh thái và các di tích văn hóa lịch sử tại các khu vực có rừng đặc 
dụng và khu vực xung quanh, xây dựng dự án phát triển du lịch sinh thái theo các 
tuyến, điểm du lịch phù hợp, với các loại hình du lịch thích hợp với từng khu rừng 
đặc dụng. 

d) Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, giáo dục môi trường: Tăng cường 
công tác đào tạo nâng cao trình độ năng lực cán bộ quản lý; đẩy mạnh tuyên 
truyền nâng cao nhận thức người dân.  

đ) Phát triển vùng đệm: Ngân sách nhà nước hỗ trợ các thôn/bản thuộc 
vùng đệm nhận khoán bảo vệ rừng; xây dựng các mô hình sản xuất bền vững… 

2. Quy hoạch bảo tồn phát triển bền vững khu bảo tồn loài sinh cảnh 
Mẫu Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 

2.1. Tên khu rừng: Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Mẫu Sơn. 

2.2. Phạm vi ranh giới, quy mô: 

- Vị trí địa lý: từ 21°48′25″ đến 21°52′32″ Vĩ độ Bắc, và từ 106°54′36″ đến 
107°01′42″ Kinh độ Đông. Phía Bắc giáp xã Xuất Lễ của huyện Cao Lộc; Phía 
Đông giáp Trung Quốc; phía Nam giáp các thôn còn lại của xã Mẫu Sơn huyện 
Lộc Bình; phía Tây giáp xã Xuân Mãn huyện Lộc Bình và xã Công Sơn huyện 
Cao Lộc. 

- Phạm vi ranh giới, quy mô: Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Mẫu Sơn nằm 
trên địa bàn 02 xã thuộc 02 huyện gồm: Xã Mẫu Sơn huyện Lộc Bình và xã Mẫu 
Sơn huyện Cao Lộc. Tổng diện tích là 4.259,79 ha, trong đó đất có rừng là 
3.307,02 ha, đất chưa có rừng là 952,77 ha. 

2.3. Quy hoạch các phân khu chức năng: 

2.3.1. Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: diện tích 2.379,91 ha gồm các tiểu khu 
và khoảnh:  

- Xã Mẫu Sơn huyện Cao Lộc: Diện tích 1.862,54 gồm: Toàn bộ tiểu khu 
320, 313 A và một phần TK 319 gồm các khoảnh: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 

- Xã Mẫu Sơn huyện Lộc Bình: Diện tích 517,37 ha bao gồm một phần tiểu 
khu 381 có 3 khoảnh nguyên: 12, 19, 24 và 1 phần của khoảnh 16, 17, 28, 20. 

2.3.2. Phân khu phục hồi sinh thái: có diện tích 1.854,95 ha, nằm trong xã 
Mẫu Sơn huyện Lộc Bình gồm 3 tiểu khu:  
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- Tiểu khu 381, diện tích 159,76 ha, gồm một phần các khoảnh 15, 16, 17 
và 22. 

- Tiểu khu 380, diện tích 1.169,48 ha, gồm 12  khoảnh nguyên là: 4, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18 và một phần các khoảnh 2, 5, 6, 7. 

- Tiểu khu 382C, diện tích 525,71 ha, gồm 9 khoảnh nguyên là: 5, 7, 8, 11, 
12, 6A, 9 A, 10A, 13A và một phần các khoảnh 3, 4 A. 

2.3.3. Phân khu dịch vụ hành chính: có diện tích 24,9 ha nằm trên khoảnh 
23, tiểu khu 381, thuộc xã Mẫu Sơn huyện Lộc Bình. Phân khu DVHC là nơi bố 
trí diện tích xây dựng trụ sở làm việc của BQL và các công trình dịch vụ và là nơi 
tập trung các cán bộ, sinh viên đến nghiên cứu, học tập... 

2.4. Quy hoạch vùng đệm Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Mẫu Sơn, diện tích 
13.319,1 ha nằm trên địa bàn 8 xã thuộc 02 huyện (Cao Lộc, Lộc Bình). Gồm vùng 
đệm trong và ngoài: 

- Vùng đệm trong: Toàn bộ các thôn đang có dân cư sinh sống ổn định 
trước khi thành lập khu rừng đặc dụng, không có điều kiện di dân tái định cư ra 
khỏi khu rừng đặc dụng; có quy hoạch ổn định dân cư lâu dài tại chỗ phù hợp với 
quy hoạch của khu rừng đặc dụng. Bao gồm 03 thôn gồm: Khuổi Đeng, Khuổi 
Phiêng và Mu Lầu thuộc xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc, diện tích là 68,58 ha. 

- Vùng đệm ngoài: bao gồm các thôn nằm liền kề với ranh giới ngoài của 
khu bảo tồn, khu vực có cộng đồng dân cư thôn sinh sống và hoạt động sản xuất 
kinh doanh, sinh hoạt theo truyền thống. Tổng diện tích vùng đệm ngoài là 
13.250,52 ha, thuộc 52 thôn, của 8 xã giáp ranh, cụ thể: 

+ Huyện Cao Lộc, gồm các xã: Mẫu Sơn, Công Sơn, và Xuất Lễ. Tổng diện 
tích 3 xã là 6.625,16 ha; 

+ Huyện Lộc Bình, gồm 5 xã: Đồng Bục, Hữu Khánh, Mẫu Sơn, Xuân Mãn, 
Yên Khoái. Tổng diện tích là 6.625,36 ha. 

2.5. Quy hoạch các chương trình, hoạt động bảo vệ phát triển rừng 

2.5.1. Các hạng mục bảo vệ, phục hồi sinh thái, nghiên cưu khoa học 

a) Chương trình bảo vệ rừng:  

- Khối lượng bảo vệ rừng: Từ năm 2019- 2020 là 6.436 ha lượt/ha; giai 
đoạn 2021 - 2025 là 16.090 lượt/ha; giai đoạn 2026 - 2030 là: 18.090 lượt/ha. 
Thực hiện trong suốt thời kỳ quy hoạch. 

- Xây dựng các phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng. 

b) Chương trình phục hồi sinh thái: 

- Khoanh nuôi tái sinh: 300 ha, ở Xã Mẫu Sơn huyện Lộc Bình. Mục đích 
phục hồi trạng thái đất trống có cây rải rác (Ic), mật độ cây tái sinh có triển vọng 
(H>1,5 m)> 1.500 cây, có điều kiện xúc tiến tái sinh tự nhiên kết hợp trồng bổ 
sung cây bản địa như Dẻ gai đỏ, … có giá trị kinh tế, quí hiếm nhằm nâng cao giá 
trị bảo tồn nguồn gen. 
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- Trồng và chăm sóc rừng: 100 ha, Mục đích đẩy nhanh tốc độ phục hồi 
rừng, nâng cao độ che phủ của rừng, mở rộng vùng sống và tạo ra sinh cảnh sống 
phù hợp, hướng tới mục tiêu dài hạn là phục hồi lại khu hệ thú trong khu vực. Từng 
bước nâng cao chất lượng rừng thông qua việc gây trồng các loại cây bản địa, các 
loài cây có giá trị bảo tồn. 

c) Chương trình lưu trữ cơ sở dữ liệu; cứu hộ sinh vật: 

 - Giai đoạn 2019-2020: Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và đào 
tạo sử dụng; thực hiện xây dựng cơ sở: điều tra, thu thập thông tin, xây dựng hệ 
thống cơ sở dữ liệu. 

- Giai đoạn 2026-2030: Xây dựng khu nuôi động vật bán hoang dã và cứu 
hộ động vật. 

 2.5.2. Quy hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: 

 a) Quy hoạch xây dựng các trụ sở, trạm quản lý bảo vệ rừng: 

 - Xây dựng trụ sở BQL Khu bảo tồn loài- sinh cảnh Mẫu Sơn tại khoảnh 2, 
tiểu khu 381 nằm tại khu dịch vụ hành chính thuộc thôn Lặp Pịa, xã Mẫu Sơn, 
huyện Lộc Bình, thuộc khu vực quy hoạch hành chính. 

 - Xây dựng trạm quản lý bảo vệ rừng tại xã Mẫu Sơn huyện Cao Lộc. 

 b) Định hướng đầu tư phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tuần tra, 
kiểm tra rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. 

 - Giai đoạn 2019-2020: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên 
môn, nghiệp vụ như: xe máy, Máy định vị, ống nhòm quan sát, bộ đàm chỉ huy.... 

 - Giai đoạn 2021-2025: Mua xe chuyên dụng phục vụ công tác kiểm tra và 
chữa cháy. Xây dựng chòi 1 quan sát lửa rừng và nghiên cứu tập tính và diễn thế 
động vật rừng, cụ thể tại thôn Lặp Pịa, xã Mẫu Sơn huyện Lộc Bình. 

 Giai đoạn 2026-2030: Xây dựng chòi 1 quan sát lửa rừng và nghiên cứu tập 
tính và diễn thế động vật rừng, cụ thể tại thôn Mô Lầu, xã Mẫu Sơn huyện Cao 
Lộc. 

 c) Quy hoạch các công trình phụ trợ phục vụ bảo vệ rừng: 

 - Thành lập trung tâm giáo dục môi trường; Xây nhà bảo tàng và trưng bày 
mẫu vật động thực vật. 

 - Xây dựng các biển báo bảo vệ rừng, cắm mốc ranh giới khu rừng, ranh 
giới giữa các phân khu chức năng. 

 2.5.3. Định hướng quy hoạch phát triển du lịch sinh thái: 

- Mẫu Sơn là khu vực có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, hiện tại tỉnh 
Lạng Sơn đang xây dựng các dự án đầu tư thành phần theo quy hoạch hoạch tổng 
thể phát triển khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt tại Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 20/02/2017. Khi xây dựng dự 
án xác lập, quy hoạch KBT loài - sinh cảnh Mẫu Sơn đã tiến hành khớp nối với 
quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2030 và các 
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dự án đầu tư thành phần.  

- Việc khai thác phát triển du lịch tại khu Mẫu Sơn phải đảm bảo các 
nguyên tắc: Không gây ô nhiễm môi trường, gây tác động đến các hệ sinh thái 
khu bảo tồn;  Không gây nhiễu loạn đối với các loài động vật; Không làm thay đổi 
hiện trạng tài nguyên và diện mạo cảnh quan, sinh thái; Không gây tác động tiêu 
cực tới các vấn đề xã hội, nhân văn của cộng đồng dân cư sống trong và xung 
quanh khu bảo tồn. 

2.6. Quy hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực và các kỹ năng về bảo tồn 
hệ sinh thái, đa dạng sinh học, phát triển cộng đồng: 

 Sau khi khu bảo tồn được xác lập, việc thành lập Ban quản lý, xây dựng cơ 
cấu tổ chức, bộ máy quản lý được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp 
luật. Ban quản lý khu bảo tồn xây xây kế hoạch đào tạo đào tạo nguồn nhân lực; 
tổ chức các chương trình giáo dục pháp luật, giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên 
trong các trường học phổ thông; in ấn phát tài liệu tờ rơi tuyên truyền… 

 2.7. Khái toán vốn đầu tư và danh mục dự án ưu tiên: 

 a) Khái toán vốn đầu tư: 

 - Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch khu bảo tồn 
loài-sinh cảnh Mẫu Sơn đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 là 82.704 triệu 
đồng, trong đó: 

 + Giai đoạn I (từ năm 2018-2020) nhu cầu kinh phí là 17.398 triệu đồng; 

+ Giai đoạn II (2021-2025) nhu cầu kinh phí là  45.590 triệu đồng. 

+ Giai đoạn III (2026-2030) nhu cầu kinh phí 19.716 triệu đồng. 

- Cơ cấu nguồn vốn:  

a) Nguồn ngân sách 62.344 chiếm 75,4%, trong đó: Ngân sách trung ương 
55.351 triệu đồng chiếm 66,9% tổng nhu cầu nguồn vốn; Ngân sách địa phương 
6.993 triệu đồng, chiếm 8,4% tổng nguồn vốn. 

b) Nguồn vốn khác: 20.360,0 triệu đồng, chiếm 24,6 % được xác định là 
nguồn vốn đóng góp của các doanh nghiệp đầu tư du lịch trong KBT; các doanh 
nghiệp kinh doanh rừng, vốn huy động tài trợ không hoàn lại của các tổ chức 
quốc tế, các dự án ...;  

b) Danh mục dự án ưu tiên: 

- Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng; 

- Dự án Cắm mốc ranh giới và bảng tin; 

- Dự án Khoán bảo vệ rừng;  

 - Dự án Khoanh nuôi tái sinh rừng; 

- Dự án trồng rừng đặc dụng; 

- Dự án nghiên cứu khoa học; 
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- Dự án Hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đệm. 

Chi tiết các nội dung quy hoạch theo báo cáo thuyết minh, hệ thống bản đồ 
quy hoạch kèm theo.    

3. Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu bảo tồn loài sinh 
cảnh Bắc Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 

3.1. Tên khu rừng: Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Bắc Sơn. 

3.2. Phạm vi ranh giới, quy mô:  

- Vị trí địa lý: Từ 21°52′7″ đến 21°55′5″ Vĩ độ Bắc, và từ 106°20′30″ đến 
106°23′37″ Kinh độ Đông. 

- Phạm vi ranh giới, quy mô: Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Bắc Sơn nằm trọn 
trong địa giới hành chính xã Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn. Diện tích 936,75 ha, trong 
đó: diện tích đất có rừng là 628,55 ha, chiếm 67,1 % tổng diện tích khu bảo tồn; 
Diện tích đất chưa có rừng 308,2ha, chiếm 32,9% tổng diện tích khu bảo tồn.  

3.3. Quy hoạch các khu chức năng: 

a) Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, diện tích 722,72 ha, thuộc các khoảnh 1, 2, 
3, 4, 8, 9, 11,14 tiểu khu 240B.  

b) Phân khu phục hồi sinh thái, diện tích 205,54 ha, thuộc các khoảnh 5,7, và 
một phần khoảnh 9 tiểu khu 240B. 

c) Phân khu dịch vụ hành chính, diện tích 8,49 ha, giới hạn bởi 02 vị trí. Vị 
trí thứ nhất bố trí tại chân núi An Ma, thuộc thôn Đông Đằng 2. Vị trí thứ hai bố trí 
tại khu vực chân núi Lũng Van. 

3.4. Quy hoạch vùng đệm, diện tích 4.288,7 ha thuộc địa bàn quản lý hành 
chính của 05 xã thuộc 02 huyện Bắc Sơn và Bình Gia, bao gồm vùng đệm trong và 
vùng đệm ngoài:  

- Vùng đệm trong: diện tích 173,17 ha, gồm toàn bộ diện tích đất canh tác 
nông nghiệp truyền thống của cộng đồng địa phương đang nằm trong vùng lõi của 
KBT, diện tích của Lân Hát và Lân Đấy. 

- Vùng đệm ngoài: tổng diện tích 4.288,7 ha, gồm các thôn giáp ranh với 
khu bảo tồn của 05 xã: Bắc Sơn, Quỳnh Sơn, Hưng Vũ huyện Bắc Sơn; Tân Văn, 
Tô Hiệu huyện Bình Gia. 

3.5 Quy hoạch các chương trình, hoạt động bảo vệ và phát triển bền vững 
khu rừng: 

a) Các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng: 

- Bảo vệ rừng: Khối lượng hàng năm: 628,55 ha, trong đó rừng tự nhiên là 
627,54 ha, và rừng trồng là 1,01 ha. 

- Khoanh nuôi tái sinh: Khối lượng 10,66 ha/năm. 

- Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng: Hàng năm tổ chức thực hiện công tác 
điều tra, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng trên địa bàn nhằm đánh giá biến động 
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về diện tích các dạng sinh cảnh, các loại rừng và đất lâm nghiệp. 

- Bảo tồn đa dạng sinh học: xem xét và nghiên cứu mối quan hệ giữa các 
nhân tố phát sinh, tác động đến hệ động, thực vật rừng và môi trường sinh thái. 

3.6. Quy hoạch cơ sở hạ tầng: 

- Xây dựng trạm bảo vệ rừng: 02 trạm tại thôn Đông Đằng 1 và ở khu vực núi 
Lũng Van. 
 - Chòi canh lửa kết hợp tuần tra, giám sát: xây mới 02 chòi canh lửa, lần 
lượt tại khu vực núi Mỏ Tưa và đèo Lân Đấy. 

 - Đường tuần tra kết hợp lịch sinh thái: xây mới 02 tuyến đường tuần tra, 
kết hợp du lịch sinh thái trong phạm vi khu bảo tồn, cụ thể: 

 + Tuyến 1: Xuất phát từ Mỏ Hao đi thôn Đông Đằng 1, Đông Đằng 2, kéo 
dài tới thôn Bắc Sơn 1, Bắc Sơn 2. Tổng chiều dài tuyến khoảng 4km.  

 + Tuyến 2: Xuất phát từ Lân Hát đi Lân Đấy, tổng chiều dài tuyến khoảng 2 
km.  

 - Đóng mốc ranh giới nhằm phân định rõ phạm vi, ranh giới khu bảo tồn, 
bao gồm cả trong và ngoài khu bảo tồn. 

 - Đầu tư mua sắm các trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác 
chữa cháy rừng như: Máy thổi gió, ống nhòm, cưa máy, bình bọt, áo chống 
nóng…. 

 3.7. Định hướng phát triển du lịch sinh thái 

Kết hợp, khớp nối với đề án phát triển du lịch được phê duyệt tại Quyết 
định số 7116/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn để 
khai thác có hiệu quả các tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh 
thái trong phạm vi khu bảo tồn loài và sinh cảnh Bắc Sơn. Phát triển du lịch sinh 
thái ở địa phương và khu bảo tồn theo hình thức du lịch gắn với văn hóa, lịch sử 
cách mạng: Tham quan hệ thống di tích lịch sử cách mạng, bảo tàng tại Bắc Sơn, 
nghiên cứu, du lịch cộng đồng, tìm hiểu văn hóa lối sống của các dân tộc Bắc 
Sơn, ẩm thực, lễ hội... và du lịch gắn với sinh thái: Tham quan hang động, nghỉ 
dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch leo núi, đi bộ trong rừng, thể thao mạo hiểm, 
du lịch nông nghiệp, vui chơi giải trí cuối tuần,... 

3.8. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực và các kỹ năng về bảo tồn hệ sinh 
thái, đa dạng sinh học, phát triển cộng đồng: 

- Căn cứ khoản 1, Điều 24 về Điều kiện thành lập Ban quản lý khu rừng 
đặc dụng (Nghị định số 117/2010/NĐ-CP, ngày 24/12/2010 của Chính phủ về 
việc tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng), Ban quản lý khu rừng đặc dụng 
được thành lập khi đảm bảo diện tích từ 5.000 ha trở lên. Theo đó, không thành 
lập Ban quản lý khu bảo tồn loài - sinh cảnh Bắc Sơn. Việc quản lý khu bảo tồn sẽ 
được giao cho cơ quan kiểm lâm của tỉnh, trực tiếp là Hạt kiểm lâm huyện Bắc 
Sơn quản lý.  

- Tăng cường công tác đào tạo tập huấn, nâng cao trình độ cán bộ kiểm lâm 
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hạt kiểm Lâm Bắc Sơn trong việc quản lý bảo vệ rừng đặc dụng. 

3.9. Khái toán vốn đầu tư và dự án ưu tiên đầu tư 

a) Khái toán vốn đầu tư: 

- Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch khu bảo tồn loài 
- sinh cảnh Bắc Sơn là 20.187 triệu đồng, trong đó: 

+ Giai đoạn 1 (2018 - 2020): 6.743 triệu đồng. 

+ Giai đoạn 2 (2021 - 2025): 9.547 triệu đồng. 
+ Giai đoạn 3 (2026 – 2030): 3.897 triệu đồng. 
- Cơ cấu nguồn vốn:  
+ Ngân sách nhà nước 17.487 triệu đồng chiếm 86,6%, trong đó: Ngân sách 

Trung ương: 15.622 triệu đồng; Địa phương 1.865 triệu đồng. 
+ Nguồn khác 2.700 triệu đồng, chiếm 13,4% tổng nhu cầu nguồn vốn. 
b) Danh mục dự án ưu tiên: 
- Dự án đóng mốc ranh giới các khu vực vùng đệm trong và phạm vi ranh giới 

ngoài của khu bảo tồn; 
- Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KBT; 
- Dự án nghiên cứu khoa học cơ bản: Điều tra, đánh giá hiện trạng tài 

nguyên rừng trong khu bảo tồn. 

Chi tiết các nội dung quy hoạch theo báo cáo thuyết minh, hệ thống bản đồ 
quy hoạch kèm theo.    

4. Các nhóm giải pháp thực hiện quy hoạch 
4.1. Quản lý sử dụng rừng sau quy hoạch: Ban quản lý các khu rừng đặc 

dụng, cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý khu rừng đặc dụng lập kế hoạch và 
triển khai kế hoạch quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, sử 
dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên trong khu rừng theo quy hoạch đã được phê 
duyệt, và theo quy định về quản lý rừng đặc dụng. 

4.2. Tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất: Ban quản lý các khu rừng đặc 
dụng là chủ đầu tư và là đầu mối, kết nối các chương trình hoạt động, lập kế 
hoạch triển khai các chương trình bảo tồn, bảo vệ phát triển rừng các khu rừng 
đặc dụng; Xây dựng quy chế quản lý các hoạt động du lịch trong các khu rừng đặc 
dụng... 

4.3. Về khoa học và công nghệ: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản lý, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, xây dựng hệ thống cảnh báo và 
phòng chống cháy rừng, bảo tồn và phát triển các loài đặc hữu trong các khu rừng 
đặc dụng; phát triển quan hệ hợp tác quốc tế  tạo cơ hội tiếp cận với các phương 
pháp quản lý tiên tiến trên thế giới và khu vực. 

4.4. Giải pháp về vận dụng hệ thống chính sách: Thực hiện tốt các chính 
sách của Trung ương tỉnh về quản lý rừng đặc dụng, nghiên cứu tham mưu xây 
dựng chính sách đặc thù hỗ trợ công tác quản lý bảo vệ phát triển bền vững khu 
rừng đặc dụng. 

 4.5. Giải pháp về vốn, tranh thủ các nguồn lực trung ương, đẩy mạnh xã hội 
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hóa các nguồn lực đầu tư phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng. 

5. Chi tiết nội dung các quy hoạch theo báo cáo thuyết minh, hệ thống bản 
đồ quy hoạch kèm theo.    

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo, hướng 
dẫn các Chủ các khu rừng đặc dụng tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch; phối 
hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện có liên quan tổ chức bảo vệ và 
phát triển rừng đặc dụng theo quy định. 

2. Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh 
phân bổ vốn từ ngân sách và các nguồn vốn khác để thực hiện có hiệu quả các nội 
dung Quy hoạch rừng đặc dụng tỉnh Lạng Sơn. 

3. Sở Tài nguyên Môi trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong 
việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khu rừng đặc dụng theo quy 
định hiện hành. Giám sát tác động môi trường trong quá trình thi công các dự án 
đầu tư tại các khu rừng đặc dụng.  

4. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và 
PTNT tổ chức giám sát, theo dõi thực hiện các dự án đầu tư phát triển du lịch, phù 
hợp với Quy hoạch phát triển du lịch chung của tỉnh. 

5. Sở Nội vụ: phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các 
cơ quan, đơn vị có liên quan, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn tổ 
chức, biên chế và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, 
viên chức các Ban quản lý rừng đặc dụng. 

6. Ủy ban nhân dân các huyện, xã có rừng đặc dụng phối hợp với các Sở, 
ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch; chỉ đạo các xã nằm trong vùng 
lõi và vùng đệm các khu rừng đặc dụng có trách nhiệm tham gia thực hiện quy 
hoạch bảo tồn và phát triển rừng tại địa phương. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và 
Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: 
Hữu Lũng, Chi Lăng, Văn Quan, Bình Gia, Cao Lộc, Lộc Bình, Bắc Sơn và các 
cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Tổng cục Lâm nghiệp; 
- Các PVP UBND tỉnh;  
 các phòng: KTTH, KGVX, TH; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH 
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