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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

 

Thực hiện công văn số 2913/UBND-NN ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Rú Lịnh; Sau 

khi rà soát toàn bộ dự án khu du lịch sinh thái Rú Lịnh, các văn bản, tài liệu liên 

quan đến quá trình thực hiện dự án của công ty TNHH TM-DV du lịch Sông 

Hiền (Công ty Sông Hiền). Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh về 

tình hình xử lý vi phạm của Công ty Sông Hiền đối với việc thuê rừng, môi 

trường rừng và sử dụng rừng như sau: 

1. Về hồ sơ, thủ tục thuê rừng, thuê môi trường rừng: 

Dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái Rú Lịnh được UBND tỉnh phê duyệt 

Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 24/3/2016; cho thuê 

rừng tại Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 về phê duyệt phương 

án cho thuê rừng Rú Lịnh để kinh doanh du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn thiên 

nhiên và Quyết định số 3137/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 về việc điều chỉnh 

Quyết định số 1358/QĐ-UBND; cho thuê môi trường rừng tại Công văn số 

4794/UBND-NN ngày 14/11/2016 về việc thuê môi trường rừng kinh doanh Du 

lịch sinh thái; UBND tỉnh ủy quyền cho UBND xã ký hợp đồng thuê rừng tại 

Công văn số 3332/UBND-NN ngày 19/8/2016 về việc ký hợp đồng thuê rừng. 

Như vậy về hồ sơ, thủ tục đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. 

2. Tình hình vi phạm của công ty Sông Hiền: 

Công ty Sông Hiền ký hợp đồng thuê rừng từ tháng 4 năm 2017 đến nay 

đã hơn 03 năm thực hiện hợp đồng. Quá trình triển khai thực hiện dự án Khu du 

lịch sinh thái Rú Lịnh có một số sai phạm liên quan đến thuê rừng, thuê môi 

trường rừng và sử dụng rừng như sau: 

- Thứ nhất: Công ty Sông Hiền chưa trả tiền thuê môi trường rừng năm 

2018 và năm 2019 cho UBND 02 xã Vĩnh Hòa và xã Vĩnh Hiền (nay là xã Hiền 

Thành) với tổng số tiền 149.411.756 đồng. Ngày 20/3/2020 , Đoàn liên ngành 

do Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì làm việc để giải quyết việc thực hiện dự án 

Khu du lịch sinh thái Rú Lịnh do Công ty Sông Hiền làm chủ đầu tư. Đến ngày 

03/4/2020, Công ty Sông Hiền đã thanh toán tiền thuê môi trường rừng của năm 

2018 và 2019 với số tiền nói trên. 

-Thứ hai: Công ty Sông Hiền san ủi mặt bằng để thi công hàng rào khi 

chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, quá trình thi công đã xâm hại 



đến rừng đặc dụng Rú Lịnh với diện tích 1.571,5 m
2
, chặt phá cây rừng với 

1,376 m
3 

gỗ. Sau khi phát hiện sai phạm của Công ty Sông Hiền, UBND 02 xã 

Vĩnh Hòa, Hiền Thành đã mời Công ty Sông Hiền đến làm việc, tại buổi làm 

việc UBND 02 xã đã phát thông báo đình chỉ thi công các hạng mục công trình 

mà Công ty đang thi công để chờ kết quả điều tra, xác minh, xử lý của cơ quan 

chức năng. Từ đó đến nay Công ty Sông Hiền chấp hành và không triển khai 

hoạt động gì thêm. 

 Hoạt động san ủi, chặt cây của Công ty Sông Hiền trong rừng đặc dụng 

Rú Lịnh là có dấu hiệu vi phạm hình sự. Công an huyện Vĩnh Linh đang tiến 

hành điều tra xem xét tính chất, mức độ vi phạm của Công ty Sông Hiền. Sau 

khi có kết luận của cơ quan Công an về tình hình vi phạm của Công ty Sông 

Hiền; tùy theo mức độ vi phạm đối với lĩnh vực lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và 

PTNT chỉ đạo Chi cục kiểm lâm tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng 

quy định pháp luật.  

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang chỉ đạo Chi cục kiểm lâm 

hướng dẫn chủ rừng (xã Vĩnh Hòa, xã Hiền Thành) xây dựng Phương án quản lý 

rừng bền vững theo quy định của Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 

tháng 11 năm 2018. 

3. Tình hình bảo vệ rừng đặc dụng Rú Lịnh: 

Hiện nay rừng đặc dụng Rú Lịnh đang được Công ty Sông Hiền hợp đồng 

03 nhân viên bảo vệ rừng tại địa phương, tổ chức hoạt động bảo vệ rừng hàng 

ngày. Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Vĩnh Linh phối hợp với 

UBND 02 xã Vĩnh Hòa và Hiền Thành tăng cường theo dõi, giám sát, kiểm tra 

tình hình bảo vệ rừng đặc dụng tại Rú Lịnh. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./. 

 
  Nơi nhận:                          
- Như trên; 

- UBND huyện Vĩnh Linh; 

- GĐ Sở Hồ Xuân Hòe (báo cáo); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Hạt Kiểm huyện Vĩnh Linh; 

- Lưu: VT, KHTC.  
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Nguyễn Hồng Phương 
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