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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt hiện trạng rừng tỉnh Lạng Sơn năm 2018 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LẠNG SƠN 
 

Căn cứ Thông tư 26/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy 
hoạch phát triển rừng; 

Căn cứ Quyết định số 4539/QĐ-BNN-TCLN ngày 06/11/2017 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành phần mềm cập nhật diễn biến rừng; 

Căn cứ Công văn số 1969/TCLN-KL ngày 12/11/2018 của Tổng cục Lâm 
nghiệp về việc cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2018; 

Theo đề nghị của Chi cục Kiểm lâm tại Tờ trình số 06/TTr-KL ngày 
08/3/2019, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh 
Lạng Sơn năm 2018 gồm các nội dung sau: 

1. Tổng diện tích rừng và đất quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp: 

Tổng diện tích là: 681.151,38 ha, trong đó: 

- Tổng diện tích đất có rừng (bao gồm cả diện tích rừng ngoài quy 
hoạch): 518.769,65 ha ; trong đó: 

+ Rừng tự nhiên: 293.538,68 ha. 

+ Rừng trồng: 225.230,97 ha. 

- Tổng diện tích đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp: 162.381,73 
ha (trong đó có 14.184,32 ha đất đã trồng rừng nhưng chưa thành rừng theo tiêu 
chí quy định tại Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chí xác địch và phân loại 
rừng). 

1.1. Diện tích rừng và đất lâm nghiệp phân theo mục đích sử dụng: 

- Diện tích trong quy hoạch 3 loại rừng: 634.924,52 ha, trong đó: 

+ Rừng đặc dụng: 13.484,6 ha. 

+ Rừng phòng hộ: 128.103,21 ha. 
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+ Rừng sản xuất: 493.336,71 ha. 

- Diện tích ngoài quy hoạch: 46.226,86 ha 

(Chi tiết tại biểu 01 đính kèm) 

1.2. Diện tích rừng và đất lâm nghiệp phân theo loại chủ quản lý: 

Tổng diện tích là: 681.151,38 ha; trong đó: 

- Diện tích Ban quản lý rừng đặc dụng quản lý: 8.288,06 ha. 

- Diện tích Doanh nghiệp nhà nước quản lý: 13.794,6 ha. 

- Diện tích Doanh nghiệp ngoài quốc doanh quản lý: 5.245,39 ha. 

- Diện tích Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài quản lý: 1.300,62 ha. 

- Diện tích Hộ gia đình, cá nhân quản lý: 350.705,08 ha. 

- Diện tích Cộng đồng quản lý: 35.607,07 ha. 

- Diện tích Đơn vị vũ trang quản lý: 4.089,95 ha. 

- Diện tích Các tổ chức khác quản lý: 345,1 ha. 

- Diện tích UBND xã quản lý: 261.775,56 ha. 

(Chi tiết tại biểu 02 đính kèm) 

2. Độ che phủ rừng: 

Độ che phủ rừng toàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018 là  62,43%. 

(Chi tiết tại biểu 03 đính kèm) 
 

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, 
Chánh Thanh tra Sở, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và UBND các huyện, 
thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Lãnh đạo Sở; 
- CCKL, BQL RĐD HL; 
- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 
 

Hoàng Văn Chiều 
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