
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1261  /UBND-KTN Lạng Sơn, ngày 28 tháng 11 năm 2019 

 

V/v thực hiện nghĩa vụ trồng rừng 
thay thế của Công ty Cổ phần 

Thủy điện Sử Pán 1 
  

Kính gửi: 
   
 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- UBND huyện Tràng Định; 
- Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 1. 

 

 

Xét Báo cáo số 431/BC-SNN ngày 22/11/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về việc báo cáo kết quả thực hiện chăm sóc rừng trồng năm thứ 3 
của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 1, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 1:  

 - Tiếp tục chăm sóc, bảo vệ 76 ha rừng trồng đã bảo đảm tỷ lệ cây sống để 
cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt; điều chỉnh vị trí, diện tích các lô rừng đủ 
điều kiện thành rừng trên bản đồ cho phù hợp với thực địa, gửi hồ sơ điều chỉnh 
về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30/12/2019.  

 - Đối với 28 ha rừng trồng tỷ lệ cây sống không đảm bảo theo quy định: 
Yêu cầu Công ty tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, UBND huyện khảo sát tìm 
quỹ đất, lập phương án và hồ sơ thiết kế trồng rừng gửi Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn trước ngày 30/12/2019, hoàn thành công tác trồng rừng bảo đảm 
đủ 28 ha trước ngày 30/4/2020. Trường hợp Công ty xác định không tự tổ chức 
trồng được rừng thì thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế (đối với diện tích 28 
ha còn thiếu) bằng phương án nộp tiền về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh 
trước ngày 31/12/2019. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn, đôn đốc Công ty 
tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế đủ diện tích theo quy định; tiếp 
nhận hồ sơ, thẩm định và báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt. 

3. UBND huyện Tràng Định: Chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các 
xã có liên quan phối hợp với Công ty thực hiện trồng rừng thay thế, hướng dẫn, 
tạo điều kiện để Công ty hoàn thành nghĩa vụ trồng rừng thay thế. 

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu  
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