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    Hà Nội, ngày       tháng    năm 2022 

 Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 5471/BNN-TCLN 

ngày 18 tháng 8 năm 2022 và Công văn số 4677/BNN-TCLN ngày 20 tháng 7 năm 

2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hồ sơ trình chủ trương chuyển 

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

đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất mỏ than 

Na Dương, tỉnh Lạng Sơn (kèm theo Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 

năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và hồ sơ dự án), Bộ Tài nguyên và 

Môi trường có ý kiến về hồ sơ dự án nêu trên theo quy định tại khoản 1 Điều 1 

Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ như sau: 

1. Về sự phù hợp của dự án so với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Theo nội dung Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thì Dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất mỏ 

than Na Dương, tỉnh Lạng Sơn có tổng diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích 

sử dụng rừng là 311,57 ha (trong đó: có 0,81 ha rừng tự nhiên và 310,76 ha rừng 

trồng, thuộc quy hoạch rừng sản xuất); dự án có trong quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 của huyện Lộc Bình được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt 

tại Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2021; dự án có trong kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lộc Bình được Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 

2021, dự án được chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện 

Lộc Bình được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 

2593/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên, theo Báo cáo số 

192/BC-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, 

chỉ tiêu sử dụng đất rừng đặc dụng tổng hợp theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030 của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh chỉ có 95.657,8 ha trong khi tại 

Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 chỉ tiêu sử dụng đất rừng 

đặc dụng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ là 99.596 ha. 

Theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử 

dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Lạng Sơn đã được Chính phủ phê duyệt tại 

Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2018, trong danh mục các công 



2 
 

trình, dự án sử dụng đất đến năm 2020 (Biểu 13/CT) không có tên Dự án đầu tư 

mở rộng, nâng công suất mỏ than Na Dương, tỉnh Lạng Sơn. Tại thời điểm hiện 

nay, Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2021-2025) chưa được phê duyệt theo quy định của pháp luật đất đai, pháp luật 

quy hoạch.  

Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị thực hiện dự án có liên 

quan đến đất đai cần phải rà soát lại theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo 

hoàn thành việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch có 

liên quan đảm bảo phù hợp Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 đã được Quốc hội Khóa XV kỳ họp thứ 2 thông qua tại 

Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021, tuân thủ chỉ tiêu quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 và đến năm 2025 phân bổ 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 

2022 của Thủ tướng Chính phủ (Phụ lục 12 kèm theo Quyết định này); thực hiện 

theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Nghị quyết số 499/NQ-

UBTVQH15 ngày 28 tháng 3 năm 2022 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 9, 

trong đó khẩn trương hoàn thành kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 05 năm 2021-

2025; đảm bảo công khai, minh bạch thông tin quy hoạch sử dụng đất; tăng cường 

phân công, phân cấp đi đôi với kiểm tra, kiểm soát, tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

trong quản lý nhà nước về đất đai, nhất là trong việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất, 

lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không để xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu 

cực, lợi ích nhóm; Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của 

Quốc hội khóa XV tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, 

pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy 

nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030. 

2. Về lĩnh vực địa chất và khoáng sản 

Về giấy phép khai thác đã cấp: Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép 

Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin khai thác than bằng 

phương pháp lộ thiên tại mỏ Na Dương thuộc thị trấn Na Dương, các xã Tú 

Đoạn, Đông Quan và Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo Giấy phép 

khai thác khoáng sản số 3227/GP-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2014, với diện 

tích 490,0 ha (4,9 km2), tại vỉa 4 (mức cao đến +138m), vỉa 9 (mức cao đến 

+210m), thời hạn 29 năm (đến 30 tháng 12 năm 2043). 

Về quy hoạch cho Dự án mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương: dự 

án được quy hoạch giai đoạn đến năm 2020 (không có trong giai đoạn 2021-

2030) tại Phụ lục IIIa - Danh mục các dự án đầu tư mỏ than vào sản xuất ban 

hành kèm theo Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành than 

Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến 2030; với diện tích 7,44 km2. 
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3. Về đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật 

về bảo vệ môi trường 

Dự án “Đầu tư mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương” (Dự án) đã 

được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường (ĐTM) và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung tại 

Quyết định số 1650/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 5 năm 2018 đã nêu rõ: tổng 

diện tích đất của Dự án là 1.494,41ha; công suất khai thác mỏ là 1.200.000 tấn 

than nguyên khai/năm, thời gian tồn tại của mỏ là 44 năm. Đến nay, Chủ đầu tư 

dự án đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác cho Dự án, 

theo đó đề nghị Chủ đầu tư dự án tuân thủ thực hiện theo quy định của Luật Đầu 

tư năm 2020, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các quy định của pháp luật 

khác có liên quan. 

Theo Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ 

quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực 

hiện Dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất mỏ than Na Dương. Diện tích rừng đề 

nghị chủ trương chuyển đổi 311,57ha (0,81ha rừng tự nhiên và 310,76ha rừng 

trồng, thuộc quy hoạch rừng sản xuất). Nguồn gốc hình thành rừng của Dự án là 

327,02 ha: 0,81ha rừng tự nhiên (thuộc trạng thái rừng chưa có trữ lượng - trữ 

lượng 6,29 m3/ha); 326,21 ha rừng trồng (chủ yếu là cây Thông, Bạch đàn, Hồi, 

Sở, Keo), vì vậy đề nghị Chủ đầu tư dự án tuân thủ việc chuyển đổi mục đích các 

loại đất rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017.  

Về Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn tới đề nghị bổ sung diện tích rừng 

dự kiến chuyển đổi, đảm bảo thống nhất giữa quy hoạch tỉnh với 02 quy hoạch 

quốc gia đang xây dựng: Quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021 -2030, tầm 

nhìn đến năm 2050, Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Quý Bộ để tổng 

hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quy định./. 

 

Nơi nhận:        
- Như trên;  

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);  

- Văn phòng Chính phủ; 

- UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn; 

- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; 

- Tổng cục Môi trường; 

- Lưu: VT,VP(TH),TCQLĐĐ(CQHĐĐ).                                                              

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

  

 

 

Lê Minh Ngân 
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