
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:        /BTNMT-TCQLĐĐ 

V/v có ý kiến về chủ trương chuyển mục đích sử 

dụng rừng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 

tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà 

Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                      

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2022 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Phúc đáp Công văn số 1367/BNN-TCLN ngày 11 tháng 3 năm 2022 của 

Quý Bộ (kèm theo Tờ trình số 268/TTr-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 10 tháng 02 

năm 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 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); nếu 

không có nội dung nào khác, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

1. Về việc chuyển mục đích sử dụng rừng:  

- Theo nội dung tại Tờ trình số 268/TTr-UBND ngày 09 tháng 02 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng:  

+ Tổng diện tích Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng, tỉnh 

Lạng Sơn - Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng (sau đây gọi là Dự án) tại các huyện Thạch 

An, Quàng Hoà và Trùng Khánh, tinh Cao Bằng là 406,78 ha (trong đó diện tích 

quy hoạch cho lâm nghiệp là 133,52 ha, diện tích ngoài quy hoạch lâm nghiệp là 

273,26 ha); diện tích có rừng là 105 ha (trong dó: có 96,74 ha rừng tự nhiên và có 

8,26 ha rừng trồng), bao gồm: Diện tích có rừng trong quy hoạch lâm nghiệp 

(theo Quyết định  415/QĐ- UBND ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng) là 99,42 ha, trong đó quy hoạch rừng phòng hộ là rừng tự 

nhiên 33,64 ha, quy hoạch rừng sản xuất 65,78 ha (gồm có 58,01 ha rừng tự nhiên 

và 7,77 ha rừng trồng). Diện tích rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp là 5,58ha 

(trong đó: Có 5,09ha rừng tự nhiên và 0,49ha rừng trồng). 

+ Dự án đã được xác định trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

của các huyện Thạch An, Quảng Hòa và Trùng Khánh được Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng phê duyệt tại các Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 18 tháng 

11 năm 2021, Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 Quyết định số 

2036/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 và đã được tích hợp vào kế 

hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Dự án được xác định trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các 

huyện Thạch An, Quảng Hòa và Trùng Khánh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng phê duyệt tại các Quyết định số 2835/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 

năm 2020, Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngằy 31 tháng 12 năm 2020, Quyết 

định so 2827/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020. 
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- Theo nội dung tại Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn:  

+ Tổng diện tích thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng 

Đăng, tỉnh Lạng Sơn - Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng (sau đây sọi là Dự án) thuộc địa 

phận tỉnh Lạng Sơn có tổng diện tích là 312,01 ha, trong đó diện tích có rừng là 

114,83 ha (rừng tự nhiên 84,92 ha và rừng trồng 29,91 ha), gồm: Diện tích có 

rừng trong quy hoạch lâm nghiệp (theo Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 

24/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) là 20,36ha, trong đó: quy hoạch 

rừng phòng hộ 0,78ha là rừng tự nhiên, quy hoạch rừng sản xuất 19,58ha (rừng 

tự nhiên: 15,7ha; rừng trồng: 3,88 ha). Diện tích rừng ngoài quy hoạch lâm 

nghiệp là 94,47ha, trong đó có 68,44ha rừng tự nhiên và 26,03ha rừng trồng. 

Loại rừng tương ứng trước khi phê duyệt quy hoạch đưa diện tích rừng đó sang 

mục đích khác không phải lâm nghiệp theo Quyết định số 1833/QĐ-UBND 

ngày 08/10/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn: có 70,57 ha trong quy hoạch lâm 

nghiệp (quy hoạch rừng phòng hộ 0,97ha là rừng tự nhiên, quy hoạch rừng sản 

xuất 69,60ha gồm 50,75ha rừng tự nhiên và 18,85 ha rừng trồng) và 23,90 ha 

ngoài quy hoạch lâm nghiệp (16,72ha rừng tự nhiên và 7,18ha rừng trồng).  

+ Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà 

Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030 của huyện Tràng Định và huyện Văn Lãng đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại các Quyết định: số 1356/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 

năm 2021, số 1656/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2021, số 1335/QĐ-UBND 

ngày 06 tháng 7 năm 2021, số 1764/QĐ-UBND ngày 02 tháng 9 năm 2021; Dự 

án đã có trong danh mục công trình dự án chuyển tiếp năm 2022 để tiếp tục tổ 

chức thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tràng Định và 

huyện Văn Lãng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết 

định số 2577/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 và số 2592/QĐ-UBND 

ngày 31 tháng 12 năm 2021.  

Tuy nhiên, hồ sơ dự án chưa xác định hiện trạng sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật về đất đai, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và tỉnh Lạng Sơn 

cần rà soát đảm bảo thống nhất về hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại 

Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất. 

Hồ sơ trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án 

cần có đánh giá ảnh hưởng tổng thể của việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng 

đối với hệ sinh thái rừng trong khu vực, việc chuyển mục đích sử dụng rừng của 

tỉnh Lạng Sơn đối với Dự án cần làm rõ việc đáp ứng bảo đảm thực hiện đúng 

theo chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 

2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và 

phát triển rừng và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2017 của 

Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, 

theo đó không chuyển mục đích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích khác, trừ 
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các dự án phục vụ mục đích quốc phòng an ninh hoặc các dự án đặc biệt, cấp 

thiết do Thủ tướng Chính phủ quyết định; đảm bảo phù hợp với Luật Lâm 

nghiệp và các văn bản quy định hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp. 

2. Về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng theo quy định của pháp luật 

về đất đai: 

- Theo nội dung tại Tờ trình số 268/TTr-UBND ngày 09 tháng 02 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Dự án đã được xác định trong quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của các huyện Thạch An, Quảng Hòa và Trùng 

Khánh được Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt tại các Quyết định số 

2185/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021, Quyết định số 2183/QĐ-UBND 

ngày 18/11/2021 Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 và 

đã được tích hợp vào kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

- Theo nội dung tại Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn: Dự án đã được xác định trong quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Tràng Định và huyện Văn Lãng đã 

được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại các Quyết định: số 1356/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 7 năm 2021, số 1656/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2021, số 

1335/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2021, số 1764/QĐ-UBND ngày 02 tháng 

9 năm 2021; Dự án đã có trong danh mục công trình dự án chuyển tiếp năm 2022 

để tiếp tục tổ chức thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện 

Tràng Định và huyện Văn Lãng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê 

duyệt tại Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 và số 

2592/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021.  

- Hiện nay, kỳ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã kết thúc trong khi 

Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất 05 năm 

(2021-2025) tỉnh Lạng Sơn chưa được phê duyệt theo quy định của pháp luật về 

đất đai và pháp luật về quy hoạch. Tuy nhiên, Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng và tỉnh Lạng Sơn chưa giải trình làm rõ và khẳng định về sự phù hợp 

về chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất được 

phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã 

được phê duyệt, sự phù hợp của dự án với kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp 

huyện và đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ 

phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022.  

3. Về các nội dung liên quan đến môi trường: đề nghị Chủ dự án tuân thủ 

quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng khu vực 

Dự án và lân cận: Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 

tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/07/2020 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 và các 

quy định, văn bản hiện hành khác có liên quan. 
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Căn cứ quy định của pháp luật, đề nghị Quý Bộ xem xét thực hiện theo thẩm 

quyền và quy định của pháp luật./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 

- UBND: tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Cao Bằng; 

-  Lưu VT, TCMT, TCQLĐĐ(CQHĐĐ). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

 

  

 

 

 

 

Lê Minh Ngân 
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