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 Trong thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn được các nhà đầu tư quan tâm đề xuất 

thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, trong đó phần diện tích đề xuất thực hiện dự 

án có diện tích rừng và đất lâm nghiệp, một số dự án có nhu cầu xin giao rừng, cho 

thuê rừng tự nhiên để quản lý bảo vệ, trồng dược liệu dưới tán rừng,.... Tuy nhiên, 

quá trình tiếp nhận, tham gia ý kiến thẩm định theo lĩnh vực quản lý cho thấy hàng 

năm UBND các huyện, thành phố chưa xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê 

rừng trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định tại Điều 35, 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. 

 Để các dự án xin giao đất, thuê đất đồng bộ với giao rừng, cho thuê rừng 

theo đúng quy định của Luật Lâm nghiệp. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo hàng năm khi xây dựng kế hoạch sử dụng đất, 

đồng thời xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng trình UBND tỉnh phê duyệt 

theo Điều 14, 15 Luật Lâm nghiệp và Điều 35, 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, cụ thể: 

 1. Luật Lâm nghiệp:  

Điều 14. Nguyên tắc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng 

1. Phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia, quy hoạch sử dụng đất; 

diện tích rừng hiện có tại địa phương. 

2. 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. 

3. Không giao, cho thuê diện tích rừng đang có tranh chấp. 

4. Chủ rừng không được cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác thuê diện 

tích rừng tự nhiên, rừng trồng do Nhà nước đầu tư. 

5. Thống nhất, đồng bộ với giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất, thu hồi đất. 

6. Thời hạn, hạn mức giao rừng, cho thuê rừng phù hợp với thời hạn, hạn 

mức giao đất, cho thuê đất. 
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7. Bảo đảm công khai, minh bạch, có sự tham gia của người dân địa phương; 

không phân biệt đối xử về tôn giáo, tín ngưỡng và giới trong giao rừng, cho thuê rừng. 

8. Tôn trọng không gian sinh tồn, phong tục, tập quán của cộng đồng dân 

cư; ưu tiên giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư có phong tục, tập quán, văn hóa, tín ngưỡng, truyền thống gắn bó với 

rừng, có hương ước, quy ước phù hợp với quy định của pháp luật. 

Điều 15. Căn cứ giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác 

1. Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác của Ủy ban nhân dân cấp huyện được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

phê duyệt; kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Diện tích rừng, đất quy hoạch để trồng rừng. 

3. Nhu cầu sử dụng rừng thể hiện trong dự án đầu tư đối với tổ chức; đề 

nghị giao rừng, thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối 

với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. 

4. Năng lực quản lý rừng bền vững của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư. 

 2. Nghị định số 156/2018/NĐ-CP. 

Điều 35. Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng 

1. Xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng 

a) Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xây dựng kế 

hoạch giao rừng, cho thuê rừng; có văn bản thông báo về việc đề nghị đăng ký nhu 

cầu giao rừng, cho thuê rừng gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. Thời gian có văn bản 

thông báo xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng tiến 

hành đồng thời với thời gian xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 

hằng năm cấp huyện; 

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị 

đăng ký nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp nhu 

cầu giao rừng, cho thuê rừng của địa phương gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng cấp xã được tổng hợp theo Mẫu số 01 Phụ lục II 

kèm theo Nghị định này; 

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng của 

cấp xã, tổng hợp diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê, xác định các chỉ tiêu giao 

rừng, cho thuê rừng đến từng đơn vị hành chính cấp xã; tổng hợp nhu cầu và dự 

kiến phân bổ chỉ tiêu giao rừng, cho thuê rừng cấp huyện đến từng đơn vị hành 

chính cấp xã. 

2. Nội dung kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng 

a) Diện tích các loại rừng có trên địa bàn huyện chi tiết đến từng xã bao 

gồm: tổng diện tích rừng; diện tích rừng đã giao, cho thuê; diện tích rừng chưa 

giao, chưa cho thuê; 



3 

 

b) Diện tích đề nghị giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn từng xã; địa điểm 

đề nghị giao rừng, cho thuê rừng; 

c) Hạn mức giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư phù 

hợp với hạn mức giao đất; 

d) Đánh giá hiệu quả của kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng đến kinh tế - xã 

hội, môi trường, quốc phòng, an ninh; nguồn thu từ giao rừng, cho thuê rừng; tạo 

việc làm, thu hút lao động, xóa đói giảm nghèo; khả năng khai thác hợp lý tài 

nguyên rừng; yêu cầu bảo tồn, phát triển diện tích rừng và tỷ lệ che phủ gắn với 

bảo tồn danh lam thắng cảnh, văn hóa các dân tộc, các yếu tố ảnh hưởng đến quốc 

phòng, an ninh; 

đ) Xác định nguồn lực (về tài chính, lao động và kỹ thuật), giải pháp và tiến 

độ thực hiện kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng. 

3. Phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng 

a) Quý III hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ kế hoạch giao 

rừng, cho thuê rừng đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hồ sơ gồm: tờ 

trình; kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng; báo cáo thuyết minh tổng hợp; bản đồ 

kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng; 

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ kế 

hoạch giao rừng, cho thuê rừng cấp huyện và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 

duyệt. Trong trường hợp hồ sơ kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng chưa hợp lệ, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân 

dân cấp huyện hoàn thiện; 

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch giao rừng, 

cho thuê rừng hằng năm của cấp huyện xong trước ngày 31 tháng 12. 

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công khai kế hoạch giao 

rừng, cho thuê rừng đã được phê duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện và 

Ủy ban nhân dân cấp xã có rừng giao, cho thuê trong thời gian 30 ngày, kể từ 

ngày kế hoạch được phê duyệt. 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành 

phố chỉ đạo thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHTC; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Thịnh 
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