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GIẤY MỜI 

Họp thẩm định hồ sơ đề nghị Quyết định chủ trương  

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

 

 

 Căn cứ Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn.  Hội đồng thẩm định tổ chức họp thẩm định hồ sơ đề nghị Quyết định 

chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nội dung cụ thể 

như sau: 

1.  Thành phần  

- Thành viên Hội đồng thẩm định (thành lập theo Quyết định số 1890/QĐ-

UBND ngày 22/9/2021) gồm: Chủ tịch; Phó Chủ tịch; Thư ký; Các Ủy viên là 

đại diện Lãnh đạo Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu 

tư, Công Thương, Xây dựng, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ủy viên là 

đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình. 

- Mời đại diện Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam; Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp Lộc Bình tham gia cuộc họp. 

- Mời Công ty Than Na Dương (Chủ đầu tư); Công ty TNHH MTV Bắc 

Lạng (Đơn vị tư vấn điều tra hiện trạng rừng) tham gia cuộc họp.  

 2. Nội dung: Thẩm định hồ sơ đề nghị Quyết định chủ trương chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Đầu tư mở rộng nâng 

công suất mỏ Than Na Dương của Công ty Than Na Dương. 

3. Thời gian, địa điểm:  

- Thời gian: Từ 14h00’ ngày 20/6/2022 (thứ hai).  

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng II, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn, số 118 Đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

4. Đề nghị 

4.1. Các thành viên Hội đồng thẩm định nghiên cứu hồ sơ, có ý kiến đánh 

giá về lĩnh vực ngành quản lý, về các nội dung thẩm định. Kính đề nghị Sở Tài 

nguyên và Môi trường, UBND huyện Lộc Bình đánh giá cụ thể nội dung sau: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 

+ Xác định rõ chỉ tiêu sử dụng đất của Dự án so với quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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+ Làm rõ về sự phù hợp về chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản 

xuất được phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất đã được phê duyệt, sự phù hợp của dự án với kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 cấp huyện và đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia đã được Thủ tướng 

Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022. 

- UBND huyện Lộc Bình: 

+ Xác định hiện trạng sử dụng đất của Dự án theo quy định tại Thông tư 

số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất. 

+ Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 

2030; Kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt. Làm rõ 

về sự phù hợp về chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất được phép 

chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê 

duyệt, sự phù hợp của dự án với kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện và 

đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại 

Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022. 

+ Đánh giá sự tác động của Dự án đến môi trường trong khu vực Dự án và 

khu vực xung quanh Dự án. 

+ Đánh giá tác động của Dự án khi triển khai thực hiện đối các hộ gia 

đình sinh sống, ảnh hưởng trong vùng dự án; phương án đảm bảo không ảnh 

hưởng đến đời sống, sinh kế của người dân khi bị thu hồi rừng, đất rừng để thực 

hiện Dự án. 

4.2. Chủ đầu tư: chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan, báo cáo các nội dung 

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

khác tại cuộc họp. 

(Có Hồ sơ đề nghị Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác; Phiếu nhận xét Hồ sơ đề nghị Quyết định chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác kèm theo) 

Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích khác trân trọng kính mời các đồng chí đến dự 

đúng thành phần, thời gian và địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT. 

 TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 

Lý Việt Hưng 
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