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GIẤY MỜI  
Kiểm tra hiện trạng rừng thuộc phạm vi thực hiện dự án thành phần 2 
(đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh tại Công văn số 4596/VP-KT ngày 27/10/2021 về việc hoàn thiện 

hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 
đích khác để thực hiện Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc 

dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Ngày 03/11/2021, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục 
mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Công ty cổ phần BOT Bắc 

Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị. 

Để có cơ sở báo cáo Hội đồng thẩm định về hiện trạng rừng đề nghị quyết 

định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Công ty 
cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị. Sở Nông nghiệp và PTNT tổ 
chức kiểm tra hiện trạng và quy hoạch rừng đối với phần diện tích bổ sung vào 

phạm vi Dự án thành phần 2 đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng (từ 4 làn xe lên 6 làn 
xe) thuộc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn như sau: 

1. Thành phần tham gia: 

1.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

- Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Đại diện Phòng Kế hoạch tài chính; Đại diện Lãnh đạo Chi cục Kiểm 
lâm, Phòng chuyên môn của Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm huyện Chi Lăng 

(do Chi cục Kiểm lâm phân công). 

1.2. Các Sở, ngành: 

 Đại diện Lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Công an tỉnh Lạng Sơn. 

1.3. UBND huyện Chi Lăng. 

 Đại diện lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng; Các phòng chuyên môn; 
UBND xã Vân Thủy (UBND huyện Chi Lăng mời giúp). 

1.4. Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị 

 Đại diện Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị và các 
thành phần có liên quan (do chủ đầu tư mời). 

2. Nội dung: Kiểm tra hiện trạng rừng thuộc phạm vi dự án thành phần 2 

đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng, từ 22m (4 làn xe) lên quy mô 32,25m (6 làn xe) 



thuộc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn của Công ty cổ phần BOT Bắc Giang 
- Lạng Sơn - Hữu Nghị.  

3. Thời gian, địa điểm:  

- Thời gian: 14h ngày 04 tháng 11 năm 2021 (Thứ năm). 

- Địa điểm: Thôn Nà Pất xã, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng 

Sơn.  

*Tập trung tại trụ sở UBND xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, sau đó đi 

kiểm tra rừng thuộc phạm vi dự án. 

* Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị chuẩn bị đầy 
đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ nội dung kiểm tra. 

* Số điện thoại liên hệ: Đ/c Sửu Phòng Sử dụng rừng Chi cục Kiểm lâm: 

0979243185. 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham gia kiểm tra đúng thành phần và 
thời gian./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Lãnh đạo Sở; 
- UBND huyện Chi Lăng; 
- Văn phòng Sở; 
- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 

Vũ Văn Thịnh 
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