
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 821 /KH-UBND Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2019 

V/v tham gia ý kiến thẩm định đề 

xuất đối vớ Dự án đầu tư trồng 

rừng khu vực xã Bính Xá 

 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 

  

Thực hiện Công văn số 997/SKHĐT-DNKTTT ngày 17/7/2019 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc tham gia ý kiến thẩm định đề xuất Dự án 

đầu tư trồng rừng khu vực xã Bính Xá, huyện Đình Lập (Kèm hồ sơ dự án của 

Công ty TNHH Hải Sơn); Sau khi nghiên cứu hồ sơ, căn cứ các quy định liên 

quan, UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Về sự phù hợp của quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện: Về Dự án phát triển trồng rừng là nội dung phù hợp với chủ chương, Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ huyện (Thế mạnh của huyện là phát triển kinh tế đồi rừng), 

bình quân phấn đấu trồng rừng đạt 1200 ha. 

2. Về Hiện trạng, khu vực thực hiện dự án: 

- Hiện trạng: Là đất trống để trồng rừng. 

- Vị Trí đất: Là đất đồi giáp biên giới với Trung Quốc, chưa giao cho tổ 

chức hộ gia đình cá nhân quản lý nay vẫn là UBND xã Bính Xá quản lý, (khu vực 

chưa được rà phá bom mìn). 

- Trạng thái rừng: Chủ yếu là đất trống, tràng cỏ và có rừng tự nhiên tái sinh 

tại các khe nhỏ trong vùng dự án (Khi khảo sát dự án sẽ phối hợp bóc tách cụ thể). 

3. Do thửa đất Công ty TNHH Hải Sơn đề xuất dự án trồng rừng là khu đất 

giáp và dọc biên giới Việt Nam - Trung Quốc, nên trước khi tổ chức khảo sát và 

triển khai dự án cần được sự thẩm định đánh giá cụ thể của Bộ chỉ huy Quân sự 

Tỉnh về tính phù hợp của dự án, không ảnh hường đến quy hoạch phòng thủ của 

địa phương và phù hợp với quản lý đường biên, mốc giới. 

Trên đây là nội dung tham gia góp ý thẩm định của UBND huyện Đình Lập 

đối với Dự án trồng rừng tại xã Bính Xá của Công ty TNHH Hải Sơn./. 
  

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện;  (eOffice) 

- Phòng NN và PTNT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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