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Sô:534 /UBND-NN 
V/v phát trin h thông rirng dc dung, 

rung phông h 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tu do - Hanh phác 

Quáng Tn, ngày  44  tháng 8 nãm 2020 

KInh g1ri: Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn 

Thrc hin Cong van s 5291/BNN-TCLN ngày 10/8/2020 ye vic phát triên 

h thng riIng dc diing, phông h giai don 2021 — 2030 (Sao glri kern), U' ban 

nhân dan tinh có ' kin nhu sau: 

Giao Sâ Nông nghip vâ Phát triên nông thôn chü trI, phi hcip các ngành, dla 
phuang lien quan rà soát, tng hqp báo cáo theo quy djnh. Dir tháo báo cáo tharn 
mu'u UBND tinh báo cáo B Nông nghip và Phát triên nông thôn, hoãn thãnh 

tri.rOc ngáy 25/9/2020.!.  & 

Noi n/i (in: 
-Nhirtrên; 
- Clii c'ic Kiêm Iâni; 
- CVP, PVP Nguyen Ccru; 
- Ltru VT, NN. 
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A A Ha Cong Tuan 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc Ip - Tir do - Hanh phác 

Ha Nôi, ngây JO tháng 8 nám 2020 
S& 5291 /BNN-TCLN 

V/v phát trin h thng nrng dc di,ing, 
hông hO giai doan 202 1-2030 

7 r. ' 

tJND TINM ()TT! \'r 

R) 

L 
nongTtcnuc tnijc nin. t) CO cci sâ xây drng ké hoch phát trin he thng 
thng dc dung, thng phông ho tIch hçp vào quy hoch lam nghip quôc gia, BO Nông nghip và Phát triên nông thôn dê ngh Uy ban nhân dan cac tinh, thânh 
phô chi dao các Co quan, dcm vi chrc nãng trirc thuOc tiênhãnh rã soát h thông rmg dc dung, rrng phông ho hin có cüa dja phuong; dông thai, dé xuât dnh 
hi.ràng phát triên cho giai don 2021-2030 dé phü hp vai quy heach tong the 
quôc gia, quy hoach ngành Lam nghip và quy hoch tinh theo Lut Quy hoach, cuthênhusau: 

1. Rà soat kêt qua thijc hin quy hoch h thông thng dc dung phé duyt 
t?i Quyt djnh so 1976/QD-TTg ngày 30/10/2014, h thông rrng phông ho cüa 
dja phirong dra trén kêt qua theo dôi diên biên rtrng và quy hoach 3 loai rrng 
cüa tinh den hét ngày 31 /8/2020. 

2. Dê xuât phát triên h thông rung dc diing, rung phông h cho giai 
doan 2021-2030 cüa tinh theo tiêu chI quy djnh cUa Lust Lam nghip và Ngh 
djnh so 1561201 8/ND-CP ngày 16/11/2018 cüa Chinh phü quy dnh chi tiet thi 
hành mOt so Diêu cüa Lut Lam nghip. 

3. Tong hçp sO lieu theo mâu biêu so 01, 02 glri kern Van ban nay. 
Báo cáo d nghj gri v& Tng c1ic Lam nghip - Bô Nông nghip và Phát 

triên nông thôn, so 02 Ngçc Ha, Ba DInh, Ha Ni tnrâc ngãy 30/9/2020 dé tong 
hop. 

D nghj Uy ban nhân dan các tinh, thành ph khn throng chi dao triên 
khai thuc hin./. 

BO NONG NGHIEP 
vA PHAT TRIEN NONG THON 

rr 
bLil  Ngày.,,.)4 'k 

/ INgay] 
tiyê'n :(\,  5'36/ODrT.Tg 

.<...,.  i.%'J I  PU A' iai . Uy ban nhân dan các tinh, thành ph trijc thuOc Trung lxcing, 

tháng 4 nàm 2020, Thu tiràng ChInh phü ban hành Quy& dnh s 
vêviêc phé duyt nhim viii quy hoach lam nghiep quôc gia thai 

tam nhin den nãm 2050 va glao BO Nông nghiêp va Phat triên 

Noinhmn: 
- Nhu trén; 
- BO trirâng (b/c); 
- Luu: VT, TCLN. 



Phii hic: 
(Kern theo Van ban s /BNN-TcLN ngày tháng nàrn 2020 

cta Bó Nóng nghip và PTNT) 

Mu biu 01: THÔNG KE H THÔNG RUNG DAC D1JNG, PHONG HQ CUA 
TINH/THANH PHO H1N CO DEN 31/8/2020 

STT Ten khu rtrng Da dim 
(xã, huyn) 

Din tIch Chi chü 

A. 
T 

KHU RUNG DC DVNG 
-.-- 

1.  
2.  

Khu dir trü thiên nhiên 
1.  
2.  

Ill. Khu bão tn loài- Sinh cãnh 
1.  
2.  

Khu bão v cãnh quan (VH-LS-MT) 

2. 
V. Khu nghiên ciru thijc nghim khoa hçc 
1.  
2.  

Tng din tIch (I+1I+IH+IV-1-V) 
KHU RUNG PHONG HQ  
Phông h du ngun  

1.  
2.  

II. Phông h chãn song 
1.  
2.  

Phông h chin gió, cat 
1.  
2.  

Phông h bão v môi trirè'ng 
I. 
2. 

Tang (1+11+111+1%') 

Mu biu 02: DE XUAT PHAT TRIEN H THÔNG RfNG Di4 C DçNG, PHONG HQ GIAI DOAN 2021-2030 
STT Ten khu rirng Oja dim (xa, 

huyên) 
Din tich quy 

hoach 
Ghi chO 

A.  KHU R11NG DAC DVNG 
1.   Vir&n quc gia 

2.  

11. 

Iv. 
I. 

B. 
I. 

III. 

lv. 



II.  Khu dir trü' thiên nhiên 
1.  
2.  

111.  Khu bão t1n loài- Sinh cãnh 
1.   
2.   

IV. 
 hóa 

Khu bão v di tIch ijch sü, van 

I.  
2.  
V.  Khu Rirng tin ngurng 
I.  
2.  

VI.  Khu Bão v môi trirông do thj 
1.   
2.   

VII. Khu nghiên cüu thrc nghim 
 khoa hc 

1.   
2.   

VIII.  Virè'n thl!c vt qu1c gia 
1.   
2.   

IX. Ru'ng glong quoc gia 
1.   
2.   

TIng din tIch 
 (I+II+III+IV+v. . ..+ IX) 

B.  KHU R1NG PHONG HQ 
I.  Phông h du ngun 
I.  
2.  

II. 
 dng 
PhOng hçI ngulin ntróc cong 

1.   
2.   

III.  Phông h biên giói 
1.   

2.   
IV. 

 bay 
Phông h chin gió, chin cat 

I.  
2.  
V.  PhOng h chin song, lin bin 
1.   
2.   

Tng (I+II+III-s-IV~ V) 
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