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BÁO CÁO 

Đánh giá hiện trạng quy hoạch ba loại rừng, phương án, cách thức tháo gỡ 

khó khăn, tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 

----- 

Kính gửi: Thường trực Tỉnh ủy 
 

Thực hiện Thông báo số 1222-TB/VPTU ngày 01/12/2021 về Kết luận của 

Thường trực Tỉnh ủy đối với báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường đối với khó khăn, vướng mắc trong thực hiện 

dự án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

rừng. Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy như sau: 

1. Hiện trạng quy hoạch ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn 

Quy hoạch ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn được UBND tỉnh rà soát, phê duyệt 

lại tại Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 08/10/2008, theo đó: quy hoạch đất 

lâm nghiệp tỉnh đến năm 2020 là 648.245ha, trong đó: quy hoạch đất rừng đặc 

dụng là 8.293ha, đất rừng phòng hộ 134.746ha, đất rừng sản xuất 505.206 ha. 

Năm 2019, để tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế, có quỹ đất phục vụ 

phát triển lâm nghiệp, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn thực hiện lập Đề án rà soát, điều chỉnh ranh rới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn 

đến năm 2030. Đề án được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét tại kỳ họp thứ 50 và 

ban hành Kết luận số 1152-KL/TU ngày 29/11/2019, HĐND tỉnh phê chuẩn tại 

Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 10/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 

tại Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 24/4/2020, Quyết định số 1465/QĐ-

UBND ngày 01/8/2020 về việc điều chỉnh Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 

24/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án rà soát, điều chỉnh ranh 

giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. 

 Sau khi điều chỉnh diện tích rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn quy 

hoạch đến năm 2030 là 617.766,84 ha, trong đó: rừng đặc dụng là 13.112,69 ha; 

rừng phòng hộ là 103.417,76 ha; rừng sản xuất là 501.236,39 ha. Tổng diện tích 

đất lâm nghiệp giảm 30.478,16 ha so với Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 

08/10/2007 của UBND tỉnh, cụ thể các loại rừng đã được điều chỉnh như sau: 

- Diện tích rừng đặc dụng giảm so với trước rà soát chuyển đổi là 377,25 ha, 

do đã điều chuyển sang rừng phòng hộ và chuyển sang đất khác.  

- Diện tích rừng phòng hộ chuyển sang rừng sản xuất là 32.921 ha, chuyển 

ra ngoài quy hoạch ba loại rừng là 6.380,5 ha, chủ yếu là diện tích đất chưa có 

rừng, rừng trồng và rừng tự nhiên chưa có trữ lượng nằm ở những khu vực ít xung 

yếu nhằm tạo điều kiện khai thác tốt hơn tiềm năng đất đai của tỉnh.  
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- Diện tích rừng sản xuất chuyển ra ngoài quy hoạch ba loại rừng là 

48.311,0 ha, là để đáp ứng nhu cầu đất sản xuất phục vụ phát triển kinh tế cho 

người dân, một số chuyển sang đất ở, đất giao thông, du lịch,... theo chủ trương 

của cấp có thẩm quyền để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

 Kết quả rà soát, điều chuyển các loại rừng trên địa bàn tỉnh (phòng hộ, sản 

xuất, đặc dụng) đã xác định lại diện tích, quy mô, cơ cấu ba loại rừng đến năm 

2030 trên bản đồ và thực địa theo đúng tiêu chí các loại rừng được pháp luật quy 

định, bảo đảm phù hợp thực tiễn địa phương để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh; tạo điều kiện cho việc quản lý, sử dụng và phát triển rừng chặt chẽ và 

bền vững; tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp ổn định đầu tư phát triển 

sản xuất, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế lâm nghiệp ổn định, giảm áp lực 

vào rừng.  

Đến nay quy hoạch ba loại rừng của tỉnh đã được tích hợp vào Quy hoạch 

lâm nghiệp quốc gia, tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, đã thực hiện xong cắm mốc 

ranh giới rừng đặc dụng, rừng phòng hộ tại thực địa; được thống nhất quản lý trên 

hệ thống thông tin dữ liệu tài nguyên rừng quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quản lý, hằng năm được cập nhật diễn biến. Năm 2020, hiện trạng 

rừng tỉnh Lạng Sơn được công bố: tổng diện tích đất có rừng là 550.857,91 ha 

(bao gồm cả diện tích đã trồng rừng nhưng chưa thành rừng), trong đó: rừng tự 

nhiên là 295.664,05 ha (rừng đặc dụng: 7.826,88 ha, rừng phòng hộ: 77.468,73 

ha, rừng sản xuất 210.937,79 ha, ngoài quy hoạch: 12.854,09 ha); rừng trồng: 

255.193,86 ha (rừng đặc dụng: 179,39 ha, rừng phòng hộ: 18.763,37 ha, rừng 

sản xuất 207.122,49 ha, ngoài quy hoạch: 29.128,61 ha), diện tích đã trồng rừng 

nhưng chưa thành rừng là 26.920 ha. 

2. Quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ rừng tự nhiên, khó khăn 

vướng mắc trong chuyển đổi mục đích rừng 

- Điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Lâm nghiệp quy định: “rừng tự nhiên phải 

được đưa vào quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất”.  

- Khoản 2 Điều 14 Luật Lâm nghiệp quy định: “Không chuyển mục đích sử 

dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ dự án quan trọng quốc gia; dự án 

phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; dự án cấp thiết khác được Chính phủ phê 

duyệt”. 

- Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quy định: 

“Không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng 

khác (trừ các dự án phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc các dự án đặc biệt, cấp 

thiết do Chính phủ phê duyệt”. 

- Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 83/2020/NĐ-CP (bổ sung Điều 41b) quy 

định: “Đối với diện tích rừng đã được quy hoạch cho mục đích sử dụng khác 

không phải lâm nghiệp nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển 

mục đích sử dụng rừng thì áp dụng quy định về chuyển mục đích sử dụng đối với 
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loại rừng tương ứng trước khi phê duyệt quy hoạch đưa diện tích rừng đó sang 

mục đích khác không phải lâm nghiệp”.  

Từ những căn cứ trên, việc thực hiện chuyển diện tích rừng sản xuất là rừng 

tự nhiên ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp là không đúng quy định của pháp luật, Luật 

Lâm nghiệp quy định diện tích có rừng tự nhiên phải đưa vào quy hoạch ba loại 

rừng; việc chuyển diện tích đất có rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng) ra ngoài quy 

hoạch ba loại rừng vẫn phải thực hiện lập hồ sơ chuyển mục đích rừng theo quy 

định (rừng tự nhiên thẩm quyền là Chính phủ; rừng trồng dưới 50 ha thẩm quyền 

là Hội đồng nhân dân tỉnh, trên 50 ha thẩm quyền là Thủ tướng Chính phủ).  

3. Kết quả rà soát sơ bộ danh mục công trình, dự án thuộc quy hoạch sử 

dụng đất cấp huyện đến năm 2030 có nhu cầu phải chuyển mục đích sử dụng 

rừng; phương án, cách thức thực hiện tháo gỡ khó khăn, tạo quỹ đất phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh  

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối 

hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến 

năm 2030, theo đó sơ bộ xác định đến năm 2030 trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 

756 công trình, dự án có nhu cầu phải chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác với diện tích là 12.704,68 ha, trong đó: 

- Diện tích rừng tự nhiên: 3.781,02 ha (quy hoạch rừng đặc dụng: 0 ha; quy 

hoạch rừng phòng hộ: 337,32 ha; quy hoạch rừng sản xuất: 3.252,68 ha; ngoài 

quy hoạch ba loại rừng 191,02 ha). 

- Diện tích rừng trồng: 4.960,92 ha (quy hoạch rừng đặc dụng: 0 ha; quy 

hoạch rừng phòng hộ: 506,22 ha; quy hoạch rừng sản xuất: 3.545,87 ha; ngoài 

quy hoạch ba loại rừng 908,83 ha). 

- Diện tích đất chưa có rừng 3.962,74 ha. 

(Chi tiết tại phụ lục I và danh sách các Dự án rà soát kèm theo). 

Từ các quy định pháp luật, để giải quyết yêu cầu thực tiễn, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất giải pháp 

như sau: 

Chỉ đạo thành lập tổ công tác liên ngành của Chủ tịch UBND tỉnh (thành 

phần: Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Tổ trưởng, Lãnh đạo 

Sở Tài nguyên và Môi trường là Tổ phó; thành viên là đại diện Lãnh đạo UBND 

các huyện, thành phố, các sở ngành liên quan) thực hiện 02 nhiệm vụ với thời 

gian, lộ trình như sau: 

(1) Rà soát lại danh mục các công trình, dự án thuộc quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030 cấp huyện được duyệt, xác định chính xác hiện trạng diện tích các 

loại rừng phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng; đề xuất phương án xử lý, 

tháo gỡ cho từng trường hợp cụ thể. Hoàn thành trong Quý I/2022. 

(2) Rà soát, đánh giá lại hiện trạng toàn bộ 295.664,05 ha diện tích đất rừng 

đang được xác định là rừng tự nhiên, đối chiếu lại với tiêu chí rừng tự nhiên tại 

Điều 4 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 
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chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp để xác định đúng thực chất, bản 

chất rừng tự nhiên theo quy định của pháp luật; đề xuất phương án xử lý, tháo gỡ, 

đưa những diện tích đất, rừng không đáp ứng đủ tiêu chí rừng tự nhiên theo quy định 

về đúng loại đất, loại rừng theo quy định. Hoàn thành trong Quý III năm 2022. 

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng báo cáo Thường trực Tỉnh 

ủy xem xét, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Thành viên BCS đảng UBND tỉnh, 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các Sở: NNPTNT, TNMT; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng chuyên viên, 

- Lưu Văn thư, KT(PVĐ). 

T/M BAN CÁN SỰ ĐẢNG 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu  
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