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QUYẾT ĐỊNH 

Công bố hiện trạng rừng tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi 

diễn biến rừng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 23a/TTr-SNN ngày 28/02/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố hiện trạng rừng tỉnh Lạng Sơn đến ngày 31/12/2019 như 

sau: 

 1. Hiện trạng rừng và diện tích chưa thành rừng: 

a) Tổng diện tích đất có rừng (bao gồm cả diện tích rừng ngoài quy hoạch) 

là: 518.766,49 ha, trong đó: 

- Rừng tự nhiên là: 293.601,13 ha. 

- Rừng trồng là: 225.165,36 ha. 

b) Tổng diện tích chưa thành rừng là: 113.495.90 ha, trong đó có 12.889,88 

ha đất đã trồng rừng nhưng chưa thành rừng. 

2. Diện tích rừng phân theo mục đích sử dụng: 

- Rừng đặc dụng là: 11.785,76 ha. 

- Rừng phòng hộ là: 95.475,95 ha. 

- Rừng sản xuất là: 411.504,78 ha, trong đó có 44.785,83 ha rừng ngoài quy 

hoạch.  

(Chi tiết tại biểu 02 đính kèm). 
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3. Diện tích rừng và đất chưa thành rừng phân theo chủ quản lý: 

- Diện tích do Ban quản lý rừng đặc dụng quản lý là: 8.238,58 ha. 

- Diện tích do tổ chức kinh tế quản lý là: 14.772,05 ha. 

- Diện tích do doanh nghiệp đầu tư nước ngoài quản lý là: 1.300,62 ha. 

- Diện tích do hộ gia đình, cá nhân quản lý là: 325.613,01 ha. 

- Diện tích do cộng đồng quản lý là: 35.494,6 ha. 

- Diện tích do lực lượng vũ trang quản lý là: 4.089,71 ha. 

- Diện tích do các tổ chức khác quản lý là: 5.524,48 ha. 

- Diện tích do UBND xã quản lý là: 237.229,34 ha. 

 (Chi tiết tại biểu 03 đính kèm). 

4. Độ che phủ rừng:  

Độ che phủ rừng toàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 là 62,43%. 

(Chi tiết tại biểu 04 đính kèm). 
 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

Cục trưởng Cục Thống kê; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Tổng cục Lâm nghiệp; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng: TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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