
UBND TỈNH  LẠNG  SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /SNN-KL 
V/v hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị Quyết 

định chủ trương chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác  

            Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà; 

 - Công ty cổ phần Tổng hợp Miền Bắc; 

 - Công ty Cổ phần Chăn nuôi Rutech; 

 - Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế, Hồi Việt 

Nam; 

 - Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn. 

  

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn về chấp thuận chủ trương 

đầu tư các dự án đầu tư1 của Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn, 

Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà, Công ty cổ phần Tổng hợp Miền Bắc, 

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Rutech, Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế, 

Hồi Việt Nam (sau đây gọi tắt là các Công ty), trong phạm vi sử dụng đất các Dự 

án có diện tích rừng trong ranh giới ba loại rừng, quy hoạch ba loại rừng phải thực 

hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy 

định của Luật lâm nghiệp, 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, 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. Sở Nông nghiệp và PTNT hướng 

dẫn các công ty lập hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác như sau: 

1. Thực hiện lập hồ sơ đề nghị Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác theo quy định. Trình tự, thủ tục thực hiện theo 

Hướng dẫn tại Văn bản số 1930/SNN-KL ngày 06/10/2021 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc hướng dẫn lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác và thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế. 

(có văn bản số 1930/SNN-KL ngày 06/10/2021 kèm theo) 

2. Đề nghị các Công ty không thực hiện các biện pháp tác động, làm thay 

đổi hiện trạng diện tích rừng, trong phạm vi ranh giới của Dự án khi chưa được cơ 

                                           
      1 Dự án Xưởng sản xuất thiết bị điện, cấu kiện xây dựng, bê tông đúc sẵn của Công ty cổ phần sản xuất thiết bị 

điện Lạng Sơn; Dự án Bến xe ô tô hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà; Dự án 

Xưởng sửa chữa và bảo dưỡng ô tô Miền Bắc của Công ty cổ phần Tổng hợp Miền Bắc; Dự án Trang trại chăn nuôi 

lợn thương phẩm của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Rutech; Dự án Dự án Xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm 

từ Quế, Hồi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn của Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế, Hồi Việt Nam. 



quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ qua phòng 

Sử dụng và phát triển rừng Chi cục Kiểm lâm, số điện thoại: 02053.878.011. 

Trên đây là hướng dẫn trình tự thủ tục lập hồ sơ đề nghị quyết định chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Sở Nông nghiệp và 

PTNT, đề nghị các Công ty triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Sở KH và ĐT; TN và MT; 

- UBND các huyện: Đình Lập, Cao Lộc, Tràng Định 

và Thành phố Lạng Sơn; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT,KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC                               

 

 

 
 

 

Vũ Văn Thịnh 

 



DANH SÁCH CÁC CÔNG TY  

 

STT Tên Dự án Địa điểm thực hiện Quyết định chủ 

trương đầu tư 

Tên công ty Địa chỉ công ty 

1 

Dự án Xưởng sản xuất 

thiết bị điện, cấu kiện 

xây dựng, bê tông đúc 

sẵn 

Khối  Trần  Quang  

Khải  2,  phường  

Chi  Lăng và thôn 

Quán Loóng, xã 

Quảng Lạc, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 

Quyết định số 

1040/QĐ-UBND 

ngày 06/6/2018 của 

UBND tỉnh Lạng 

Sơn 

Công ty cổ phần sản 

xuất thiết bị điện 

Lạng Sơn 

Mỏ đá Bản Lỏng, đường 

Trần Quang Khải 2, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

2 
Bến xe ô tô hàng hóa 

xuất nhập khẩu 

Km7+00 xã Thụy 

Hùng, huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

Quyết định số 

863/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2022 của 

UBND tỉnh Lạng 

Sơn 

Công ty TNHH Vận 

tải thủy bộ Hải Hà 

Số 132 tổ dân phố số 6, thị 

trấn Diêm Điền, huyện Thái 

Thụy, tỉnh Thái Bình. 

3 
Xưởng sửa chữa và bảo 

dưỡng ô tô Miền Bắc 

Thôn Nà Pài, xã 

Thụy Hùng, huyện 

Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn 

Quyết định số 

1416/QĐ-UBND 

ngày 30/8/2022 của 

UBND tỉnh Lạng 

Sơn 

Công ty cổ phần 

Tổng hợp Miền Bắc 

Km6+300, Quốc lộ 1A, 

thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn 

4 
Trang trại chăn nuôi lợn 

thương phẩm 

thôn Bình An, xã 

Lâm Ca, huyện 

Đình Lập, tỉnh Lạng 

Sơn 

Quyết định số 

570/QĐ-UBND 

ngày 4/3/2021 của 

UBND tỉnh Lạng 

Sơn 

Công ty Cổ phần 

Chăn nuôi Rutech 

Thôn Bình An, xã Lâm Ca, 

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng 

Sơn. 



STT Tên Dự án Địa điểm thực hiện Quyết định chủ 

trương đầu tư 

Tên công ty Địa chỉ công ty 

5 

Dự án Xây dựng nhà 

máy sản xuất các sản 

phẩm từ Quế, Hồi trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Slọ Nà, thôn Bản 

Quyền, xã Đề Thám, 

huyện Tràng Định, 

tỉnh Lạng Sơn 

Quyết định số 

2772/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2019 của 

UBND tỉnh Lạng 

Sơn; Quyết định số 

số 2190/QĐ-UBND 

ngày 8/11/2021 của 

UBND tỉnh Lạng 

Sơn 

Công ty Cổ phần 

Sản xuất và Xuất 

khẩu Quế, Hồi Việt 

Nam 

Thôn Vàng, xã Cổ Bi, 

huyện Gia Lâm, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam; SDT 

0987 558 116. 
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