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BỘ NÔNG NGHIỆP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1367 /BNN-TCLN

Hà Nội, ngày 11 tháng 3

năm 2022

V/v thẩm định hồ sơ trình chủ
trương CMĐSDR để thực hiện Dự
án: Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc
Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà
Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)

Kính gửi:
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Tờ trình số 268/TTrUBND ngày 09/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Tờ trình số
14/TTr-UBND ngày 10/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc đề
nghị thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương
chuyển mục đích sử dụng rừng (CMĐSDR) sang mục đích khác để thực hiện dự
án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh
Cao Bằng) - sau đây viết tắt là Dự án. Theo đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh Cao
Bằng, Lạng Sơn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, thẩm
định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương CMĐSDR sang mục đích
khác để thực hiện Dự án nêu trên
Căn cứ quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Quý Bộ/cơ quan
cho ý kiến thẩm định hồ sơ trình chủ trương CMĐSDR để thực hiện Dự án nêu
trên (có hồ sơ kèm theo),cụ thể như sau:
1. Nội dung thẩm định theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 41 sửa đổi
(thuộc khoản 1 Điều 1) Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính
phủ, gồm:
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp
quốc gia theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
- Sự cần thiết đầu tư dự án đáp ứng tiêu chí theo quy định tại Nghị định số
83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
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của 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.
- Tài liệu về đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của
pháp luật về bảo vệ môi trường, đầu tư, đầu tư công.
- Về quốc phòng, an ninh.
Các nội dung đánh giá, thẩm định hồ sơ cần nêu rõ những nội dung đã đạt
được; những điểm còn tồn tại, cần chỉnh sửa, bổ sung.
2. Kết luận: Đề nghị Quý Bộ/cơ quan cho ý kiến kết luận cụ thể về việc
hồ sơ dự án có (hoặc không) đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ quyết định
chủ trương CMĐSDR và các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung.
Văn bản thẩm địnhgửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong
thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Quý Bộ/Cơ quan nhận được Văn bản này,
theo địa chỉ: Số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Thông tin liên hệ theo số điện
thoại 024.37335677, Email: fpd@kiemlam.org.vn.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng cảm ơn sự phối hợp
của Quý Bộ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn;
- Vụ Pháp chế (cho ý kiến);
- Lưu: VT, TCLN, Hồ sơ dự án.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quốc Doanh

