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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày          tháng         năm 2020 
   V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-

TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng CP 
           
 

                                

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Công văn số 4930/VP-KT ngày 02/12/2020 về việc tổ chức thực 

hiện Công văn số 1674/TCLN-KL ngày 17/11/2020 của Tổng cục Lâm nghiệp về 

việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ. Để công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối 

với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng 

sản được thực hiện đảm bảo theo quy định. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị 

UBND các huyện, Thành phố triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:  

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở, cơ quan chuyên ngành có liên quan để xác 

định khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản. Thực hiện nghiêm chỉ đạo 

của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 

đối với lĩnh vực thăm dò, khai thác khoáng sản. 

- Chỉ đạo rà soát, kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành quy định của pháp luật 

về trồng rừng thay thế đối với các dự án thăm dò, khai thác khoáng sản có 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; xử lý nghiêm các tổ chức, 

cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về trồng rừng thay thế.  

- Đối với các dự án thăm dò, khai thác khoáng sản có ảnh hưởng đến rừng 

hoặc trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của Luật Thủy lợi, 

đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng quản 

lý, giám sát chặt chẽ; chỉ cho phép triển khai thực hiện đối với các dự án đã 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng đủ quy định của pháp luật về 

lâm nghiệp, khoáng sản, đất đai, thủy lợi và pháp luật có liên quan.  

- Đối với các dự án thăm dò, khai thác khoáng sản có chuyển mục đích sử 

dụng rừng, đáp ứng tiêu chí theo quy định tại Điều 41a bổ sung (khoản 2 Điều1) 

Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp: Đề nghị Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo chủ dự án thực hiện trình tự, thủ tục hồ 

sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác theo quy định tại Điều 41 sửa đổi (khoản 1, Điều 1) Nghị định số 

83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020; trình tự, thủ tục quyết định chuyển mục đích 



2 

 

  

sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2020 và các Điều 14, Điều 15, Điều 19, Điều 20, 

Điều 21 và Điều 23 Luật Lâm nghiệp và pháp 2 luật có liên quan. 

- Chỉ đạo rà soát, tổng hợp, báo cáo các dự án thăm dò, khai thác khoáng 

sản có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác về Sở Nông nghiệp 

và PTNT (qua Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn, đồng thời gửi bản mềm theo 

địa chỉ email: levancha385@gmail.com) để theo dõi, tổng hợp trước ngày 

10/01/2021, làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo về việc chuyển mục đích 

sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, Thành phố triển 

khai thực hiện tốt theo nội dung trên./. 
 

 

 Nơi nhâṇ:                                                                             
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Các Sở: KH&ĐT; TN&MT; XD; CT (p/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: KHTC, QLXDCT; 

- Chi cục Kiểm lâm;                                                                            

- Lưu VT.                                                                                           

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Thịnh 
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