
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 866 /UBND-NN Đình Lập, ngày 27 tháng 9 năm 2018 

V/v Phối hợp triển khai đề án 

rà soát điều chỉnh ranh giới 3 

loại rừng trên địa bàn huyện  

 

 
Kính gửi: - Các phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và MT 

- Các đơn vị: Hạt kiểm lâm, Trung Tâm Phát triển qũy đất  

- Các Đồn Biên phòng Chi Lăng, Bắc Xa 

- UBND các xã, thị trấn 
 

 

Thực hiện Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn; Công văn số 931/SNN-KHTC ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp triển khai 

lập dự án rà soát điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030;  

         Để việc tổ chức rà soát điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng trên địa bàn huyện 

phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đúng tiến độ và đạt được yêu cầu đề ra 

của dự án đối với quỹ rừng trên địa bàn, đảm bảo các quy định của cấp có thẩm 

quyền, UBND huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị phối hợp triển khai một số 

nhiệm vụ sau: 

           1. Đối với phòng Nông nghiệp và PTNT  

          - Là cơ quan đầu mối tham mưu cho UBND huyện thu nhận thông tin, 

tổng hợp số liệu, tham gia kiểm tra rà soát thực địa khi UBND huyện giao hoặc 

đơn vị tư vấn thi công đề nghị. 

          - Phối hợp với các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn kiểm tra đánh 

giá hiện trạng, trạng thái 3 loại rừng, theo hồ sơ 3 loại rừng đã được phê duyệt 

năm 2007, để phục vụ điều chỉnh theo đề án đã được phê duyệt. (Dự kiến vị trí, 

nhu cầu điều chỉnh chuyển đổi đối với từng đơn vị xã, thị trấn). 

           2. Hạt kiểm lâm huyện 

- Tham mưu phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện triển khai 

có hiệu quả các nhiệm vụ theo sự phân công của Sở Nông nghiệp & PTNT, Chi 

cục Kiểm lâm tỉnh và UBND huyện. 

 - Chỉ đạo cán bộ Kiểm lâm địa bàn thường xuyện bám sát địa bàn, tham 

mưu cho UBND các xã, thị trấn, phối hợp cùng đơn vị tư vấn tổ chức xác định 

cụ thể vị trí các khu đất cần điều chỉnh để kịp thời tổng hợp đề nghị cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, điều chỉnh cho phù hợp, đúng đối tượng. 
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   3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Phối hợp các ngành liên quan chỉ đạo Công chức địa chính xã, thị trấn 

phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn xác định rõ đối tượng sử dụng đất ở những 

vùng nhạy cảm cần chuyển đổi, xác định nhu cầu sử dụng đất trong giai đoạn 

(theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt).  

          4. Trung Tâm phát triển quỹ đất 

Cung cấp hồ sơ (các khu đất đã thu hồi giải phóng mặt bằng thực hiện các 

công trình, dự án) cho đơn vị tư vấn để kịp thời cập nhật điều chỉnh theo đề án 

điều chỉnh đã được phê duyệt. 

 5. Đồn Biên phòng Chi Lăng, Bắc Xa  

Phối hợp chặt chẽ với với chính quyền địa phương, hướng dẫn, tạo điều 

kiện giúp đỡ đơn vị tư vấn, các thành viên đoàn rà soát, khi rà soát điều chỉnh 

ranh giới 3 loại rừng ngoài thực địa tại khu vực các xã biên giới của huyện. 

 6. UBND các xã, thị trấn 

 - Là đơn vị hành chính cơ sở, có các thửa đất, danh mục được trực tiếp rà 

soát điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng, chỉ đạo các ban, ngành, bộ phận chuyên 

môn cấp xã (Công chức địa chính xã, trưởng các thôn bản), phối hợp chặt chẽ 

với đoàn tư vấn khi tham gia rà soát tại các thôn bản, khu phố. 

        - Xác định các vị trí địa điểm cần điều chỉnh tại các thôn bản, khu phố quản 

lý, tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân, đặc biệt các khu vực nhạy cảm như khu 

rừng đầu nguồn nước (nước dùng sinh hoạt, nước thủy lợi) cần được bảo tồn để 

giữ nguồn nước. 

 7. Đối với đơn vị tư vấn thi công và giám sát 

          - Đối với đơn vị tư vấn thi công: 

Khi triển khai ở các địa phương phải có lịch cụ thể, tổ chức họp thống 

nhất nội dung thực hiện để địa phường, các ngành phối hợp triển khai có hiệu 

quả. 

 - Đơn vị tư vấn giám sát: 

 Là đơn vị đại diện chủ đầu có trách nhiệm phối hợp với các ngành của 

huyện, UBND các xã, thị trấn để tổ chức giám sát quá trình thực hiện và kết quả 

thực hiện theo đúng nội dung, yêu cầu của đề án được phê duyệt. 

 UBND huyện đề nghị các cơ quan đơn vị phối hợp với đơn vị tư vấn thi 

công tổ chức triển khai dự án trên địa bàn đảm bảo tiến độ và đạt hiệu quả cao 

nhất. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc thông tin về 

Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện (số điện thoại: 02053.847.649 hoặc số DĐ: 

0368418239 gặp đồng chí Thọ - Phó trưởng phòng phụ trách mảng rừng và đất 

lâm nghiệp). 
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 Các nội dung số liệu, báo cáo gửi File mềm về Phòng qua hòm thư 

:nongnghiepdinhlap@gmail.com, để đơn vị tổng hợp báo cáo UBND huyện định 

kỳ theo quy định./. 

 

  Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Sở NN&PTNT (thay BC); 
- Chi cục Kiểm Lâm tỉnh;   

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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