
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 
 
 

Số: 362 /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

  Đình Lập, ngày 08 tháng 5 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hoàng Thanh Đạm, Phó Chủ tịch UBND huyện tại 

hội nghị thông qua kết quả thực hiện Dự án “Đề án rà soát, điều chỉnh 

ranh giới 3 loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030”trên địa bàn huyện 

  
 

Ngày 03/5/2019, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập tổ chức hội nghị nghe dự 

thảo báo cáo kết quả triển khai dự án “Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới 3 loại 

rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030” tại huyện Đình Lập. Tham dự làm việc có 

Đồng chí  Hoàng Thanh Đạm, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì; đại diện các sở 

ngành của tỉnh có  đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & 

PTNT, đại diện chủ đầu tư,  Đồng Chí Nông Văn Tuấn, Chi cục trưởng chi cục 

Kiểm lâm, cùng các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên các phòng của sở 

NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm huyện;  lãnh đạo, cán bộ Địa chính các xã, thị 

trấn trên địa bàn, đơn vị tư vấn thi công và đơn vị giám sát dự án. 

Sau khi nghe đơn vị tư vấn thi công báo cáo tiến độ, kết quả triển khai dự án 

rà soát điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng, trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện, Trên 

cơ sở ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo sở Nông nghiệp & PTNT, Lãnh đạo Chi 

cục Kiểm lâm tỉnh, Ý kiến phát biểu của lãnh đạo các phòng, ban và đại diện 

UBND các xã thị trấn; đồng chí Hoàng Thanh Đạm, Phó Chủ tịch UBND huyện, 

Chủ trì hội nghi kết luận như sau: 

1. Nhìn chung  đơn vị tư vấn thi công, (Phân viện điều tra, quy hoạch rừng 

Tây bắc bộ) đã phối hợp với các phòng ban xuống các thôn bản, UBND các xã 

thị trấn khẩn trương, tích cực thu thập các thông tin, khảo sát thực địa. Tuy nhiên 

việc tổng hợp hiện trạng, nhất là bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng dự kiến 

điều chỉnh quy hoạch chưa đầy đủ, chưa sát với thực tế ở các địa phương, nhiều 

vị trí thửa đất đã được quy hoạch chuyển mục đích sử dụng phải điều chỉnh đưa 

ra ngoài 3 loại rừng nhưng chưa được đơn vị tư vấn cập nhật điều chỉnh.  

2. Để kịp thời triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo Dự án sau khi hoàn 

thành đưa sản phẩm vào sử dụng sát với tình hình thực tế của các địa phương, 

phù hợp với các quy định nhà nước, yêu cầu UBND các xã, thị trấn các ngành 

liện quan, các đơn vị tư vấn phối hợp triển khai ngay các nhiệm vụ sau: 

2.1. Đối với đơn vị tư vấn thực hiện (Phân viện điều tra, quy hoạch rừng 

Tây bắc bộ): 

- Sau Hội nghị này cung cấp số liệu, Bản đồ dự kiến điều chỉnh cho các xã 

thị trấn để các xã, thị trấn nghiên cứu bổ xung nội dung cần chỉnh sửa bổ xung, 

Cử cán bộ xuống cơ sở đề điều chỉnh số liệu theo ý kiến đề xuất, kiến nghị của 

địa phương cho phù hợp. 

- Lập bổ xung biểu chu chuyển các loại đất trong quá trình điều chỉnh, Bổ 

xung hiện trạng, trạng thái rừng trên bản đồ hiện trạng và quy hoạch theo đề 
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cương đề án đã được phê duyệt;  phải triển khai rà soát, điều chỉnh các nội dung 

trước ngày 15 tháng 5 năm 2019 cho 12/12 đơn vị xã, thị trấn. 

2.2. Đối với UBND các xã, thị trấn: 

Trên cơ sở các ý kiến của UBND các xã, thị trấn về những nội dung cần 

điều chỉnh bổ xung tại hội nghị, lãnh đạo các xã, thị trấn tiếp tục rà soát nội dung 

cần bổ xung và tổng hợp lại thành văn bản gửi UBND huyện (qua phòng Nông 

nghiệp & PTNT) để UBND huyện có cơ sở chỉ đạo đơn vị tư vấn thi công, đơn 

vị tư vấn giám sát, cử cán bộ chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai 

đúng yêu cầu của địa phương đã đề nghị. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận 

động, tạo sự đồng thuận của người dân trong việc triển khai rà soát, điều chỉnh 

ranh giới 3 loại rừng trên địa bàn.  

2.3. Giao phòng Nông nghiệp và PTNT: Chủ trì, tham mưu giúp UBND 

huyện phối hợp với Hạt Kiểm lâm, phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp ý 

kiến kiến nghị của UBND các xã, thị trấn để đề nghị đơn vị tư vấn thi công triển 

khai đúng nội dung đã đề nghị. Thống nhất và ban hành lịch triển khai việc điều 

chỉnh, bổ xung của đơn vị thi công tại các địa phương gửi UBND các xã, thị trấn 

để cơ sơ biết bố trí thời gian phối hợp thực hiên.  

- Phối hợp các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn giám sát đơn vị tư 

vấn thi công, tổng hợp kết quả báo cáo UBND huyện, xây dựng kế hoạch, Chuẩn 

bị nội dung nghiệm thu sản phẩm bước một tại huyện trước ngày 20 tháng 5 năm 

2019. 

2.4. Đối với Hạt Kiểm lâm Huyện: Phân công giao nhiệm vụ cho Kiểm 

Lâm địa bàn bám sát cơ sở, trực tiếp giúp UBND các xã, thị trấn kiểm tra đánh 

giá hiện trạng, trạng thái rừng tại thực địa và giúp các địa phương giám sát chỉ 

đạo đơn vị thi công rà soát điều chỉnh ở địa bàn phụ trách.. 

2.5. Đối với đơn vị tư vấn giám sát: Là đại diện chủ đầu tư giám sát thi 

công trên cơ sở nhiệm vụ được giao (Hợp đồng giữa sở Nông nghiệp & PTNT - 

Công ty TNHH MTV Bắc Lạng), chủ động bố trí thời gian, cử cán bộ phối hợp 

với các phòng, ban liên quan của huyện, UBND các xã, thị trấn bám sát tiến độ 

triển khai dự án, thực hiện giám sát dự án đúng các quy định của pháp luật. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết và thực 

hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi vướng mắc đề nghị phản ánh về 

UBND huyện (thông qua phòng Nông nghiệp và PTNT huyện) để tham mưu 

tổng hợp báo cáo và đề xuất hướng giải quyết  theo thẩm quyền./. 
 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Phòng NN&PTNT các huyện; 

- Phòng Tài nguyên & Môi trường; 

- Hạt Kiểm lâm các huyện; 

- Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Tây Bắc bộ; 

- Công ty TNHH MTV Bắc Lạng; 

- C,PCVP HĐND & UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
                

Trần Huy Hoàn 
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