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BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số: 1393

/BNN-TCLN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2022

V/v trả lời kiến nghị của địa phương tại
Hội nghị Chính phủ với các địa phương

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số
422/VPCP-QHĐP ngày 18/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý các
kiến nghị của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội nghị trực tuyến
Chính phủ với các địa phương ngày 05/01/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn có ý kiến như sau:
Nội dung kiến nghị
Đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, báo cáo Ban Bí thư Trung ương
Đảng cho sửa đổi, điều chỉnh chủ trương cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt hiện
theo Chỉ thị số13-CT/TW, theo hướng cho phép các địa phương khu vực trung
du miền núi phía Bắc được cải tạo, chuyển đổi diện tích rừng sản xuất là rừng tự
nhiên nghèo kiệt, kém hiệu quả sang trồng rừng, phát triển kinh tế.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:
- Tại khoản 1 Điều 48 Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định “Duy trì diện
tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên hiện có; phục hồi rừng tự nhiên ở những
diện tích trước đây đã khai thác mà chưa đạt tiêu chí thành rừng; chỉ được cải
tạo rừng tự nhiên ở những diện tích không có khả năng tự phục hồi”.
- Tại Điều 8 Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh đã
quy định cụ thể đối tượng, nội dung biện pháp và quy mô diện tích rừng tự nhiên
là rừng sản xuất được cải tạo.
- Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng quy định: “... Rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện và hiệu quả kinh tế,
xã hội, môi trường đối với các dự án cải tạo rừng tự nhiên...”.
Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn:
- Chỉ được cải tạo rừng tự nhiên ở những diện tích không có khả năng tự
phục hồi.
- Tránh việc lợi dụng cải tạo rừng tự nhiên để phá rừng, để chuyển từ sở
hữu toàn dân (đối với rừng tự nhiên) sang sở hữu tư nhân (sau cải tạo thành rừng
trồng) do hộ gia đình, cá nhân đầu tư.
- Nếu thực sự cần thiết phải cải tạo rừng tự nhiên, cần có đánh giá, khảo
nghiệm toàn diện về hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường và chịu trách nhiệm
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trong quá trình thực hiện.
- Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn giữ rừng
tự nhiên để bảo vệ môi trường và thụ hưởng các chính sách theo quy định của
Nhà nước; chỉ đạo các cơ quan chức năng quan tăng cường, kiểm tra việc chấp
hành các quy định của pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn đặc biệt là hoạt động
cải tạo rừng tự nhiên.
Trên đây là trả lời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với
kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

- Bộ trưởngLê Minh Hoan (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, TCLN.
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