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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 
Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 1110/KHĐT-

QLĐTNNS ngày 13/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến 
thẩm định đề xuất điều chỉnh dự án Trồng rừng khu vực xã Bính Xá, huyện 
Đình Lập do Công ty TNHH Hải Sơn làm chủ đầu tư. Sau khi xem xét nghiên 
cứu hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

1. Việc thực hiện dựa án, chấp hành các quy định của pháp luật về 
đất đai, môi trường 

Dự án Trồng rừng khu vực xã Bính Xá, huyện Đình Lập do Công ty TNHH 
Hải Sơn (Công ty) làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt chủ 
trương đầu tư Dự án tại Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 31/12/2021; Sở Kế 
hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án số 
3618233578, chứng nhận lần đầu ngày 07/01/2020, với một số nội dung: 

- Tên dự án: Trồng rừng khu vực xã Bính Xá, huyện Đình Lập. 
- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 
- Quy mô dự án: Đầu tư trồng rừng (gồm các cây Keo, Thông mã vĩ và 

Bạch đàn) và xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động trồng, chăm 
sóc, bảo vệ và khai thác rừng, bao gồm các hạng mục: 

+ Trồng rừng sản xuất: Diện tích là 275,99 ha. 
+ Quy mô kiến trúc xây dựng các công trình phụ trợ: Đầu tư xây dựng các 

công trình phụ trợ trên diện tích đất là 14,3 ha, bao gồm các hạng mục: Xây 
dựng 03 trạm bảo vệ rừng: Nhà cấp 4; diện tích 70 m2/trạm; Đường vận xuất 
(đường lâm sinh) kết hợp làm đường băng cản lửa chính chiều dài 8,8 km hướng 
tuyến chạy dọc theo chân và sườn đồi song song với đường đồng mức; Đường 
băng cản lửa phụ: Làm 05 băng cản lửa, chiều dài mỗi băng là 1,35 km khoảng 
cách các băng cách nhau 500 m hướng tuyến chạy theo đỉnh rông đồi hoặc theo 
khe suối; Bảng tin: 01 bảng; Biển báo: 13 biển. 

- Quy mô sử dụng đất: diện tích đất dự kến sử dụng 290,29 ha. 
- Tổng vốn đầu tư: 44,46 tỷ đồng (trong đó: vốn tự có: 30,75 tỷ đồng; vốn 

vay: 13,71 tỷ động). 
- Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm. 
- Tiến độ thực hiện dự án:  
+ Từ quý III/2019 đến Quý II/2020: Thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây 

dựng, thiết kế trồng rừng, đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy… 
+ Thực hiện trồng và khai thác: Trồng trong 06 năm (2020-2026), chăm 

sóc và bảo vệ rừng; bắt đầu khai thác diện tích trồng Bạch đàn và Keo, thu 
hoạch từ năm thứ 06 (năm 2026); đối với diện tích trồng Thông khai thác gỗ từ 
năm thứ 12 (năm 2032); tái tạo rừng sau khai thác (tiếp tục triển khai trồng, 
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chăm sóc, bảo vệ rừng trên diện tích đã khai thác) bắt đầu từ năm 2026. 
+ Đầu tư xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình phụ trợ 

(trạm bảo vệ, đường vận xuất, đường băng cản lửa, bảng tin, biển báo): Quý 
III/2020. 

Nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ quy định của pháp luật để xác định cơ cấu 
sử dụng đất đối với vị trí, diện tích xây dựng các công trình phụ trợ, xác định 
loại đất chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp khác phù hợp 
với các quy định của Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp. Mặt khác theo báo cáo dự 
án từ Quý III/2019 đến Quý II/2020: thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, 
thiết kế trồng rừng, đất đai, môi trường; tới nay đã chậm tiến độ 24 tháng theo 
Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND tỉnh. Từ khi dự án được phê 
duyệt chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến nay, Công ty 
chưa thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan về đất đai, xây dựng, môi 
trường…, làm cơ sở để triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định. 

2. Về nội dung điều chỉnh dự án đầu tư 
Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Trồng rừng khu vực 

xã Bính Xá, huyện Đình Lập, cụ thể: 
2.1. Nội dung đề nghị điều chỉnh 1 
- Nội dung đã quy định:  
Quy mô dự án: Xây dựng 03 trạm bảo vệ rừng: Nhà cấp 4; diện tích 70 m2/trạm; 
- Nay đề nghị điều chỉnh thành: 
Quy mô dự án: Xây dựng 01 trạm bảo vệ rừng: Nhà cấp 4; diện tích 70 m2/trạm; 
- Lý do điều chỉnh: Qua kiểm tra thực tế tại khu vực thực hiện dự án có vị 

trí đồi núi cao, có luồng gió mạnh. Qua tham vấn ý kiến người dân và đơn vị 
khảo sát thiết kế, khả năng xây dựng công trình cấp 4 có mái (mái tôn hoặc mái 
ngói) có nguy cơ bị tốc mái cao, gây mất an toàn trong quá trình sử dụng. Do đó 
Nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh giảm số lượng trạm bảo vệ rừng theo nhu cầu 
thực tế của doanh nghiệp. 

2.2. Nội dung đề nghị điều chỉnh 2 
- Nội dung đã quy định:  
Tiến độ thực hiện dự án: 
- Thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, thiết kế trồng rừng, đất đai, 

môi trường, phòng cháy, chữa cháy…: Từ quý III/2019 đến Quý II/2020. 
- Thực hiện trồng và khai thác: Trồng trong 06 năm (2020-2026), chăm 

sóc và bảo vệ rừng; bắt đầu khai thác diện tích trồng Bạch đàn và Keo, thu 
hoạch từ năm thứ 06 (năm 2026); đối với diện tích trồng Thông khai thác gỗ từ 
năm thứ 12 (năm 2032); tái tạo rừng sau khai thác (tiếp tục triển khai trồng, 
chăm sóc, bảo vệ rừng trên diện tích đã khai thác) bắt đầu từ năm 2026. 

- Đầu tư xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình phụ trợ 
(trạm bảo vệ, đường vận xuất, đường băng cản lửa, bảng tin, biển báo): Quý 
III/2020. 

- Nay đề nghị điều chỉnh thành: 
Tiến độ thực hiện dự án: 
- Thực hiện các thủ tục về đầu tư: Từ quý III/2019 đến Quý I/2020. 
- Thực hiện thủ tục về xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa 

cháy, thiết kế trồng rừng, rà phá bom mìn: Từ quý II/2020 đến Quý IV/2020. 
- Thực hiện trồng và khai thác: Trồng trong 06 năm (2022-2028), chăm 



3 
 

 

sóc và bảo vệ rừng; bắt đầu khai thác diện tích trồng Bạch đàn và Keo, thu 
hoạch từ năm thứ 06 (năm 2028); đối với diện tích trồng Thông khai thác gỗ từ 
năm thứ 12 (năm 2034); tái tạo rừng sau khai thác (tiếp tục triển khai trồng, 
chăm sóc, bảo vệ rừng trên diện tích đã khai thác) bắt đầu từ năm 2028. 

- Đầu tư xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình phụ trợ 
(trạm bảo vệ, đường vận xuất, đường băng cản lửa, bảng tin, biển báo): Quý 
IV/2022. 

- Lý do điều chỉnh: Diện tích nhà đầu tư được chấp thuận chủ trương để 
thực hiện dự án là 290,29 ha, hiện trạng đất là vùng biên giới, có độ dốc cao, 
rừng rậm tạp, không có đường đi, có phát hiện bom mìn rải rác (phải thực hiện 
công tác rà phá bom mìn), do đó nhà đầu tư gặp rất nhiều khó khăn trong việc 
đo đạc, xác định ranh giới, mốc giới khu đất thực hiện dự án. Đến tháng 02/2022 
nhà đầu tư mới hoàn thành công tác đo đạc, xác định ranh giới, mốc giới khu đất 
thực hiện dự án, đang thực hiện thủ tục xin thuê đất theo quy định. Nhà đầu tư 
đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo quy định của điểm b khoản 4 
Điều 41 Luật Đầu tư. 

2.3. Một số nội dung cần bổ sung, làm rõ: 
- Thời gian đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án chưa đảm bảo tính 

liên tục của việc thực hiện dự án. Đề nghị sắp xếp lại, làm rõ nội dung công việc 
từ Quý I năm 2021 đến Quý I năm 2022 cho đến các giai đoạn tiếp theo đúng 
thứ tự, đảm bảo tính liên tục và phù hợp với tổng thể dự án. 

- Thời gian đề nghị điều chỉnh thực hiện thủ tục về xây dựng, đất đai, môi 
trường, phòng cháy, chữa cháy, thiết kế trồng rừng, rà phá bom mìn: Từ quý 
II/2020 đến Quý IV/2020; nội dung điều chỉnh tiến độ này đã quá hạn, không 
đảm bảo do báo cáo đến tháng 02/2022 Chủ đầu tư mới hoàn thành công tác đo 
đạc, xác định ranh giới, mốc giới khu đất, chưa thực hiện thủ tục thẩm định nhu 
cầu, điều kiện giao đất, cho thuê đất và nộp hồ sơ xin thuê đất, đánh giá môi 
trường theo quy định để thực hiện dự án. Đề nghị xem lại đề xuất thực hiện thủ 
tục về đất đai, môi trường trong điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án cho phù hợp. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị cần làm rõ về điều chỉnh quy mô và 
tiến độ thực hiện dự án với các nội dung cần bổ sung, trên cơ sở đó Sở mới nhất 
trí chủ trương điều chỉnh. Đề nghị Công ty tập trung nguồn lực để đầu tư xây 
dựng, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đất đai, môi trường; hoàn thành tiến 
độ thực hiện dự án theo đúng tiến độ đề xuất điều chỉnh. 

3. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
Rà soát, đối chiếu vị trí khu đất Công ty đề xuất điều chỉnh dự án Trồng 

rừng khu vực xã Bính Xá, huyện Đình Lập, với hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến 
năm 2030 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết 
định số 1336/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 và Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử 
dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2022) của điều 
chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đình Lập tại Quyết định số 354/QĐ-UBND 
ngày 28/02/2022, cho thấy vị trí khu đất thực hiện dự án “Trồng rừng khu vực 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập” đã có trong Danh mục công trình, dự án trong quy 
hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện 
Đình Lập với diện tích 300ha; trên bản đồ biểu thị là đất rừng sản xuất. Như 
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vậy, vi trí đề xuất dự án phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện 
Đình Lập được duyệt. 

4. Về lĩnh vực môi trường 
Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020 và số thứ 7 mục III phụ lục III phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường: “Dự án có sử dụng đất từ 20ha đối với rừng tự nhiên hoặc 
từ 50ha rừng phòng hộ trở lên”, “Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng 
đất từ 03 ha đối với rừng tự nhiên hoặc từ 20ha rừng phòng hộ trở lên” là dự án đầu 
tư nhóm I, thuộc đối tượng đánh giá tác động môi trường, thẩm quyền thẩm định báo 
cáo đánh giá tác động môi trường là Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường năm 
2020 và số thứ 6 mục II phụ lục IV phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường: “Dự án có sử dụng đất dưới 20ha đối với rừng tự nhiên 
hoặc dưới 50ha đối với rừng phòng hộ”, “Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích 
sử dụng đất dưới 03 ha đối với rừng tự nhiên hoặc dưới 20ha đối với rừng phòng 
hộ” là dự án đầu tư nhóm II, thuộc đối tượng đánh giá tác động môi trường, thẩm 
quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

Theo thông tin dự án Trồng rừng khu vực xã Bính Xá, huyện Đình Lập 
trong Công văn số 1110/SKHĐT-QLĐTNNS có diện tích đất dự kiến sử dụng là 
290,29 ha. Với quy mô: đầu tư trồng rừng và xây dựng các công trình phụ trợ 
phục vụ hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác rừng, gồm có hạng mục: 
Trồng rừng sản xuất với diện tích là 275,99 ha. Nội dung đề xuất điều chỉnh dự 
án không ghi rõ thông tin có sử dụng diện tích đất rừng tự nhiên, rừng phòng hộ 
không?Đề nghị chủ đầu tư làm rõ thông tin về sử dụng đất rừng tự nhiên, đất 
rừng phòng hộ; diện tích yêu cầu chuyển đổi mục đích để làm căn cứ thực hiện 
thủ tục về môi trường theo quy định.  

Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:             
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Chi cục BVMT; 

- Trung tâm CNTT TN&MT; 

- Lưu: VT, QLĐĐ (VKL).         

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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