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PHẦN THỨ NHẤT  

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CHỦ ĐẦU TƯ 

____________________ 

 

Tên công ty: Công ty Cổ phần Lâm sản và Dược liệu Nguyên Anh. 

Mã số doanh nghiệp: 2400892527 do phòng đăng ký kinh doanh. Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp ngày 31/07/2020. 

Đăng ký lần đầu, ngày 31 tháng 07 năm 2020. 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 174 – Làn 3 – Đường Thân Nhân Trung, phường 

Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. 

Điện thoại liên hệ: 0906. 155.136. 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đăng ký đầu tư:   

Họ và tên: Vũ Văn Hòa (Sinh ngày 19/05/1958); Chức danh: Tổng giám đốc 

 - Giới tính: Nam;                  Dân tộc: Kinh.              Quốc tịch: Việt Nam 

 - Số Chứng thực cá nhân 013003965 do Công An thành phố Hà Nội cấp 

ngày 01/06/2012. 

 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 12-A6, Đầm trấu, phường Bạch Đằng, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

 - Chỗ ở hiện tại: Số 12-A6, Đầm trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại liên hệ: 0906. 155.136 

Qua khảo sát trên địa bàn xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, 

Công ty chúng tôi nhận thấy khu vực có điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp 

cho trồng cây Keo, Bạch đà, cây dược liệu và chăn nuôi gia súc, hướng tới sản xuất 

nông lâm nghiệp tập trung hàng hóa, tạo sản phẩm nông sản có chất lượng tốt và 

giá trị kinh tế cao, phục vụ cho nhu cầu thi trường trong và ngoài tỉnh, tạo việc làm 

cho người lao động. nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. 
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 PHẦN THỨ HAI 

NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 

____________________ 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG DỰ ÁN. 

        - Luật Đầu tư số: 61/2020/QH14, ngày 17/6/2020; 

    - Luật Lâm nghiệp số: 16/2017/QH14, ngày 15/11/2017;  

- Luật  Trồng trọt số: 31/2018/QH14; 

- Luật  Chăn nuôi: 32/2018/QH14; 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, ngày 26/03/2021 của chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ Hướng 

dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; 

- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; 

- 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; 

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, ngày 14/12/2014 của Chính phủ về chế độ 

tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

- Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về chính 

sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về 

thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

- Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính Phủ về chính sách 

tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;  

- Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, 

chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền 

vững và hỗ trợ đòng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020; 

- Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ về chính sách 

đặc thủ về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược 

liệu;    - Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 2/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ 

về một số cơ chế chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển 

sạch;  
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- Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg, ngày 14/9/2016 của Thủ tướng chính phủ 

Quyết định về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ 

trợ kết cấu hạ tầng giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty Nông, Lâm nghiệp; 

- Quyết định số 886/QĐ-TTg, ngày 16/6/2017 của Thủ tướng chính phủ 

Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai 

đoạn 2016 – 2020; 

- Quyết định số 1976/QĐ-TTg, ngày 30/10/2013 của Thủ tướng chính phủ 

Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và 

định hướng đến năm 2030; 

       - Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN, ngày 6/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông 

Nghiệp và PTNT về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh 

nuôi xúc tiến tái sinh và bảo vệ rừng; 

 - Quyết định số 4108/QĐ-BNN, ngày 29/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về việc ban hành tiêu chuẩn ngành 04 TCN 147-2006 (tiêu chuẩn giống cây 

lâm nghiệp); 

 - Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC ngày 29/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ điều 7 quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh 

tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ban hành;  

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 của Bộ Kế hoạch đầu 

tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu 

tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

- Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn 

chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và các Thông tư sửa đổi 

bổ sung số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 và Thông tư số 28/2017/TT-BTC 

ngày 12/4/2017 của Bộ tài chính; 

      - Thông tư số 21/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT Hướng dẫn thực hiện Quyết định 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ 

tướng chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững 

giai đoạn 2016-2020; 

- Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT Quy định về quản lý rừng bền vững; 

- Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT Quy định về các biện pháp lâm sinh; 

- Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 Của Bộ Nông 

Nghiệp & PTNT Quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận 

giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính; 
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- Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của hội đồng nhân 

dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2020-2025; 

- Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2030;  

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn về việc điều chỉnh Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại 

rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; 

- Quyết định số 234/QĐ/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh  phê 

duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2020-2030.  

- Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt 

Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; 

- Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 01/08/2020 của UBND tỉnh về việc 

điều chỉnh Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh về Phê 

duyệt Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; 

- Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn, 

về việc phê duyệt đơn giá cây giống xuất vườn của một số cây trồng Lâm nghiệp 

chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

- Thông báo số 22/TB-UBND, ngày 04/02/2020 Của UBND huyện Lộc Bình 

về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lộc Bình; 

- Công văn số 1461/UBND-TCKH, ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Uỷ ban 

nhân dân huyện Lộc Bình V/v chấp thuận chủ trương cho phép khảo sát lập dự án 

đầu tư trồng rừng và chăn nuôi gia súc tại xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng 

Sơn; 

- Biên bản khảo sát xác định vị trí, địa điểm, diện tích dự kiến đầu tư trồng 

rừng và chăn nuôi gia súc của công ty cổ phần Lâm sản và dược liệu Nguyên Anh 

tại xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình ngày 23/9/2020; 

- Các tài liệu về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch 3 loại rừng của huyện 

Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.  

       II. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ   

 Trong thời gian qua, bằng nhiều giải pháp, phong trào trồng rừng và chăn 

nuôi gia súc, trồng cây dược liệu dưới tán rừng trên địa bàn huyện phát triển mạnh, 

không chỉ mở rộng về diện tích mà còn chú trọng phát triển sản phẩm tập trung 
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theo hướng hàng hóa thị trường, hình thành các vùng chuyên canh trồng cây lâm 

nghiệp, cây dược liệu và chăn nuôi gia súc. Qua đó, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng 

thu nhập cho người nông dân, đồng thời tạo ra khối lượng sản phẩm, hàng hoá đáng 

kể góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế của huyện nhà. Tuy nhiên, việc phát 

triển các loại cây trồng và chăn nuôi trên địa bàn huyện đa số vẫn còn manh mún, 

quy mô sản xuất nhỏ lẻ, phương thức và công cụ sản xuất lạc hậu, kỹ thuật áp dụng 

không đồng đều dẫn đến năng suất thấp, giá thành cao, chất lượng sản phẩm không 

ổn định, đặc biệt là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, dẫn đến khả năng cạnh tranh 

kém trên thị trường. Vì vậy, để thúc đẩy xây dựng các mô hình trồng cây lâm sản, 

lâm sản ngoài gỗ và chăn nuôi theo hướng hàng hóa thị trường, thì việc ứng dụng 

các khoa học, kỹ thuật, công nghệ là cần thiết, đóng vai trò làm đầu tàu, mở đường 

cho việc đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi nền 

nông nghiệp truyền thống, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng 

hiện đại hoá. 

Để phát huy lợi thế và tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp nhằm 

nâng cao giá trị sử dụng đất trên một đơn vị diện tích thì việc đầu tư các mô hình 

trồng cây lâm nghiệp, cây dược liệu và phát triển chăn nuôi có giá trị kinh tế cao 

theo hướng hàng hóa tại xã đặc biệt khó khăn như xã Hữu Lân và thuộc huyện 

nghèo như huyện Lộc Bình là cần thiết, đây sẽ là hướng sản xuất mới, đồng thời là 

mô hình trình diễn, đào tạo nhân lực nông nghiệp nông thôn tại chỗ, chuyển giao 

khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp của địa phương, tạo sự lan toả 

trong sản xuất nông nghiệp của huyện cũng như của tỉnh nhà, qua đó góp phần thực 

hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị 

sản xuất và phát triển kinh tế của địa phương. 

Mặt khác, nền sản xuất nông nghiệp của xã Hữu Lân cũng như của huyện 

Lộc Bình tuy có nhiều thay đổi nhưng mới chỉ dừng lại ở quy mô sản xuất nhỏ lẻ, 

manh mún chưa mang tính hàng hóa thị trường phục vụ cho nhu cầu trong nước và 

xuất khẩu, trong khi đó Công ty cổ phần Lâm sản và Dược liệu Nguyên Anh đầu tư 

trên địa bàn cơ bản đã hình thành bộ phận hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông 

nghiệp theo hướng thâm canh, để có thể trực tiếp triển khai sản xuất thực hiện mô 

hình phù hợp với điều kiện sinh thái, từ đó hình thành chuỗi sản xuất khép kín chế 

biến sản phẩm công nghệ cao để cung cấp sản phẩm từ cây lâm nghiệp, cây dược 

liệu và từ chăn nuôi, có chất lượng ra thị trường trong nước và xuất khẩu.  

Với hiệu quả kinh tế đã được chứng minh qua các mô hình của Công ty cổ 

phần Lâm sản và dược liệu Nguyên Anh đã xây dựng và triển khai trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang cùng với kinh nghiệm trồng rừng, trồng cây dược liệu và chăn nuôi gia 

súc qua đội ngũ kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm của Công ty mà trực tiếp là người 

dân trên địa bàn xã, hàng năm diện tích rừng của xã vẫn đang được tiếp tục duy trì, 
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mở rộng, cải tạo phù hợp với quy hoạch và định hướng tái cơ cấu nông nghiệp của 

tỉnh. 

Từ những thực tế trên, để đẩy nhanh công tác giảm nghèo nhanh bền vững 

cho người dân, cần xây dựng các mô hình trồng rừng, trồng cây dược liệu có giá trị 

kinh tế cao và chăn nuôi gia súc có triển vọng trở thành động lực của địa phương 

mang lại hiệu quả và giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập góp phần giảm nghèo nhanh 

và bền vững. 

   Với những lý do trên nay Công ty cổ phần Lâm sản và Dược liệu Nguyên Anh 

chúng tôi tiến hành triển khai đầu tư Dự án trồng rừng, trồng cây dược liệu và chăn 

nuôi gia súc tại thôn Suối Mỷ, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.  
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PHẦN THỨ BA 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG DỰ ÁN 

 

I. Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, địa hình.  

1. Điều kiện tự nhiên  

Xã Hữu Lân nằm ở phía Tây Nam của huyện Lộc Bình.  

 - Phía Tây Giáp huyện Chi Lăng. 

 - Phía Đông, Đông Nam: Giáp xã Nam Quan và Xuân Dương, huyện Lộc 

Bình. 

 - Phía Nam: Giáp tỉnh Bắc Giang. 

 - Phía Bắc: Giáp xã Minh Hiệp, huyện Lộc Bình. 

 Xã Hữu Lân nằm cách trung tâm huyện Lộc Bình  25 Km có tổng diện tích 

đất trong địa giới hành chính là 9.104,00 ha chiếm 9,23% diện tích tự nhiên của 

huyện xã bao gồm 8 thôn bản. 

- Xã Hữu Lân có tuyến đường tỉnh lộ ĐT 250 chạy qua trung tâm xã, nối liền 

xã Đồng Bục, xã Thống Nhất, Minh Hiệp và thông qua địa bàn đi huyện Chi Lăng, 

tạo điều kiện thuận lợi giao lưu văn hoá, kinh tế.  

- Về địa hình: Xã Hữu Lân nằm trong khu vực địa hình chủ yếu là vùng núi 

chia cắt bởi khe dọc. Vùng này có diện tích tự nhiên toàn xã có khả năng phát triển 

cây lâu năm. Địa hình đất bằng nằm dọc theo sông, suối và trong các thung lũng.  

- Về khí hậu: 

- Khí hậu: huyện Lộc Bình có khí hậu của vừng núi phía Bắc, có tính chất 

nhiệt đới gió mùa với đặc điểm mùa đông lạnh và ít mưa, thịnh hành gió mùa Đông 

Bắc. Nhiều năm có sương muối, Tuy nhiên gió Đông Bắc, gió Bắc và sương muối 

không gây ảnh hưởng trầm trọng đến sự sinh trưởng và phát triển các loại cây trồng 

và vật nuôi trên địa bàn huyện. 

+ Mùa hè có gió Đông Nam và gió Tây Nam thịnh hành, nhiệt độ cao. 

+ Nhiệt độ trung bình năm 220C, nhiệt độ tối cao tuyệt đối 390C, nhiệt độ 

thấp tuyệt đối có lúc xuống tới 00C. 

+ Độ ẩm không khí bình quân năm là 80%. 
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+ Mùa mưa kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm. Lượng mưa chiếm 

70% lượng mưa trung bình cả năm. 

+ Mùa khô bắt đầu từ tháng 10 kéo dài đến tháng 3 năm sau. 

2. Tài nguyên: 

2.1. Đất đai: 

Diện tích đất tự nhiên: 9.104,00 ha;  

- Diện tích trong quy hoạch lâm nghiệp: 8.099,11 ha, chiếm 88,96%. 

 Trong đó: 

+ Đất có rừng: 6.094,29 ha; chiếm 75,24%.  

+ Đất chưa có rừng quy hoạch cho cho lâm nghiệp: 2.004,82ha; chiếm 

24,76%. 

 2.2. Rừng: Trên địa bàn xã có 6.094,29 ha đất có rừng chiếm 66,94 % tổng 

diện tích đất tự nhiên. Trong đó: Diện tích đất rừng tự nhiên có 4.442,88 ha, diện 

tích đất rừng trồng có 1.651,41ha. Diện tích rừng của xã góp phần bảo vệ môi 

trường sinh thái, duy trì cảnh quan, giữ nước đầu nguồn, hạn chế xói mòn đất, lũ 

lụt. Cây trồng chủ yếu là Thông, keo, bạch đàn, ... 

2.3. Mặt  nước:  

+ Nguồn nước: Phụ thuộc chủ  yếu vào lượng mưa tự nhiên, và từ hệ thống 

suối chảy qua địa bàn xã cung cấp nước phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu trên địa bàn 

xã, song cũng bị hạn chế do khô hạn vào mùa khô và lũ lụt vào mùa mưa nên hiệu 

quả sử dụng chưa cao. 

+ Nguồn nước ngầm: Nguồn nước ngầm ở đây thường sâu và dễ bị cạn kiệt 

vào mùa khô, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của nhân dân trong vùng.  

2.4. Khoáng sản: Trên địa bàn xã Hữu Lân phát hiện có vàng sa khoáng và 

cát sỏi.  

3. Điều kiện kinh tế - xã hội  

 3.1. Điều kiện dân sinh kinh tế:  

 - Xã có tổng dân số hộ là 522 hộ. 

 - Số hộ nghèo theo tiêu chí mới 212 hộ, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 40,61%. 

- Số hộ cận nghèo 83 hộ, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 15,90%. 

 - Dân tộc sinh sống chủ yếu: Tày, Nùng. 
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 3.2. Điều kiện xã hội  

Thực trạng cơ sở hạ tầng: 

- Giao thông: 

 + Đường từ trung tâm huyện về trung tâm xã: gần 25 km. 

 + Đường trục xã có tổng chiều dài 39km. Trong đó đường giao thông đã 

được nhựa hoá (Theo cấp kỹ thuật của BGTVT) là 8,0km TL 250;  

 + Đường xe cơ giới có thể đi lại thuận tiện: 8,0km. 

 + Đường trục thôn có 5 tuyến: 39km, nền đường rộng từ 3 đến 4m kết cấu 

nền đường là đường đất. 

 + Đường trục chính nội đồng hiện tại chưa có do địa hình không bằng phẳng 

diện tích đất nông nghiệp không tập chung, nhỏ hẹp nên hiện nay cơ bản nhân dân 

sử dụng đường làng ngõ xóm. 

 - Thuỷ lợi: 

 + Kênh mương nội đồng do xã quản lý: 5,1 km  

 + Hệ thống mương, máng bê tông hoá phục vụ tưới chính: 3,5 km. 

 + Hệ thống mương, mương khác phục vụ tưới: 1,6 km  

 + Trạm bơm: Hiện nay trên địa bàn xã Hữu Lân chưa có trạm bơm. 

- Hệ thống điện nông thôn  

+ Số trạm biến áp 2 trạm; Số km đường dây hạ thế 14km, trong đó 4 km đã 

đạt chuẩn, 10 km cần cải tạo, nâng cấp. 

 + Tỷ lệ hộ dùng điện chiếm 75,0%  

- Trường học: 01 Trường mầm non, 01 Trường tiểu học, 01 Trung học cơ 

sở(Cấp tiểu học và mầm non có 3 điểm trường). 

- Y tế: có 01 trạm xá. 

 - Có 01 bưu điện văn hoá xã tại thôn Vinh Tiên. 

 - Điện thoại, internet đến được trung tâm xã và thôn bản. 

 II. Tình hình quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp vùng dự án. 

1. Hiện trạng đất đai và sử dụng đất vùng dự án. 

Phần diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn vùng thực hiện dự án là phần diện 

tích được giao cho UBND xã quản lý. 
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Theo kết quả thống kê xác minh và kết quả khảo sát bước đầu của công ty, 

tại địa bàn thôn Suối Mỷ, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, có diện tích rừng sản xuất 

đủ điều kiện để triển khai dự án là 333,0 ha. Đây là diện tích đất có trạng thái rừng 

gỗ tự nhiên núi đất nghèo, rừng gỗ tự nhiên núi đất LRTX phục hồi, đất có cây gỗ 

tái sinh núi đất, đất trống núi đất. Cây rừng chủ yếu là kháo, dẻ, sau sau… rừng 

phục hồi sau nương rẫy và sau khai thác và diện tích đất đồi cỏ và đất có cây gỗ tái 

sinh rải rác. 
 

Bảng thống kê hiện trạng đất đai khu vực dự kiến đầu tư dự án 
 

TT 
Tiểu 

khu 
Khoảnh 

Số 

thửa 

Tờ 

bản 

đồ 

số 

Diện 

tích 

thửa 

đất 

(ha) 

Diện tích 

thửa đất 

theo hiện 

trạng  

(ha) 

Trạng 

Thái 

Loại 

rừng 
Ghi chú 

Tổng 1 TK 2 Kh 

6 

thửa  

 01 

tờ  333,00    

       

333,00          

1 376 1 138 3    84,40    

      10,33    
DT1 RSX 

UBND 

xã Hữu 

Lân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      50,17    
DT2 RSX 

        2,00    
DTR RSX 

      14,87    TXK RSX 

        6,51    TXN RSX 

        0,52    HG1 RSX 

2 " " 139 3    21,10          21,10    TXN RSX 

3 " " 143 3    54,00          54,00    TXN RSX 

4 376 3 153 3    59,40    

      30,52    DT2 RSX 

      11,63    TXK RSX 

      17,25    TXN RSX 

5 " " 154 3    27,50    

      25,67    TXN RSX 

        0,50    DT1 RSX 

        1,33    TXK RSX 

6 " " 165 3    86,60    
        2,48    DT2 RSX 

      84,12    TXN RSX 

 

          2.2. Cơ cấu đất lâm nghiệp vùng dự án. 
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 - Trên cở sở khảo sát thực địa và thống nhất với UBND xã Hữu Lân Công ty 

cổ phần Lâm sản và dược liệu Nguyên Anh đầu tư trồng rừng Keo, Bạch đàn trên 

đất có trạng thái DT1, DT2, Chăn nuôi ngựa, dê trên đất có trạng DT1, DT2 và 

trồng cây Sa Nhân Tím xen canh dưới tán rừng trên đất có trạng thái TXK, TXN.  

- Diện tích lựa chọn không trùng với bất cứ diện tích đã được cấp cho các hộ 

gia đình, cá nhân và các dự án khác, không thuộc đất quốc phòng. 

Trên cơ sở các căn cứ trên, Công ty sẽ triển khai thực hiện dự án đầu tư 

trồng rừng, trồng cây dược liệu và chăn nuôi gia súc tại thôn Suối Mỷ, xã Hữu Lân, 

huyện Lộc Bình là 333,0 ha. 

* Dự kiến cơ cấu sử dụng đất vùng dự án:  

- Diện tích dự kiến trồng rừng tập trung là 80,0 ha. 

+ Trồng cây Keo: 47,0ha 

+ Trồng cây Bạch đàn: 33,0ha 

- Diện tích dự kiến trồng cây dược liệu (Sa nhân tím) là: 237,0 ha. 

- Diện tích dự kiến chăn nuôi ngựa, dê tập trung là: 14,0 ha. Trong đó: 

+ Khu chuồng nuôi: 1,7ha 

+ Khu chăn thả: 8,7ha 

+ Khu trồng thức ăn thô: 3,6ha 

- Diên tích xây dựng các công trình phụ trợ: Đường vận xuất, vận chuyển, 

đường băng cản lửa, nhà điều hành, nhà kho, nhà bảo vệ, bể nước tưới tiêu, chuồng 

nuôi, khu sử lý chất thải,... 2,0ha. 

         III. Tiềm năng để phát triển trồng rừng, trồng cây dược liệu và chăn 

nuôi gia súc vùng dự án. 

1. Tiềm năng tự nhiên. 

Diện tích đất tự nhiên: 9.104,0 ha. Trong đó diện tích các loại đất cụ thể theo 

quy định của bộ tài nguyên môi trường gồm: 

- Đất lâm nghiệp: Trên địa bàn xã có 8.099,11ha đất lâm nghiệp chiếm 88,96 

% tổng diện tích đất tự nhiên, trong đó diện tích quy hoạch rừng sản xuất là 

5.095,94 ha, chiếm 62,91% tổng diện tích đất lâm nghiệp. Diện tích rừng của xã 

góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, duy trì cảnh quan, giữ nước đầu nguồn, hạn 

chế xói mòn đất, lũ lụt. Cây trồng chủ yếu là Thông, Keo, bạch đàn, ...đây là điều 

kiện để xã Hữu Lân có thể khai thác, mở rộng diện tích đất nông - lâm nghiệp trong 

thời gian tới, tăng hiệu quả sử dụng đất cả về mặt kinh tế - xã hội và môi trường. 
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Hầu hết các loại đất ở xã Hữu Lân có độ dày tầng đất khá, thành phần cơ 

giới từ trung bình đến nặng, tỷ lệ mùn và các chất dinh dưỡng từ trung bình đến 

khá, ít chua, nghèo bazơ trao đổi và các chất dễ tiêu. 

2. Tiềm năng lao động. 

 Nguồn lao động tại chỗ dồi dào, tuy chưa qua đào tạo nhưng qua lao động 

sản suất thực tiến bà con nhân dân đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nắm vững 

kiến thức, kỹ năng trong công việc trồng rừng, trồng rừng, trồng cây dược liệu và 

chăn nuôi gia súc. Nhân dân trong vùng chủ yếu là lao động nông nghiệp, ít có 

ngành nghề phụ do vậy khi dự án đầu tư trồng rừng, trồng cây dược liệu và chăn 

nuôi gia súc của Công ty thực hiện sẽ đem lại việc làm cho lực lượng lao động dư 

thừa của địa phương. 

 Tóm lại, với lợi thế thuận lợi về vị trí địa lý, tiềm năng về đất đai, lao động, 

sự phù hợp về điều kiện sinh thái của cây Keo, Bạch đàn, cây dược liệu và chăn 

nuôi ngựa, dê, với sự nhất trí cao của nhân dân các dân tộc và chính quyền các cấp, 

sẽ là điều kiện tiên quyết để Công ty đầu tư dự án trồng rừng, trồng cây dược liệu 

và chăn nuôi gia súc đạt kết quả cao nhất, tạo sự ổn định cho nhân dân vùng dự án 

và các vùng phụ cận, góp phần kích thích sản xuất phát triển tăng thu nhập cho 

người lao động và đóng góp cho ngân sách địa phương.  

3. Thị trường tiêu thụ sản phẩm.  

Thực hiện trồng rừng Keo, Bạch đàn, trồng cây dược liệu và chăn nuôi gia 

súc, cung ứng sản phẩm gỗ, thịt và dược liệu tốt có giá trị kinh tế thị trường cao cho 

nhu cầu sử dụng của nền kinh tế trong và ngoài nước; Đồng thời tham gia vào cải 

thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan trong vùng. Việc đầu tư cho cho cải tạo 

trồng mới thay thế cho chu kỳ trồng trước đảm bảo tận dụng tối đa các lợi thế về 

chính sách xã hội, điều kiện tự nhiên, điều kiện xã hội trong vùng về dân sinh kinh 

tế, phát huy nội lực của Công ty. 

Nhu cầu thị trường: Cung cấp sản phẩm gỗ Keo, Bạch đàn nguyên liệu, thịt 

và nguồn dược liệu cho thị trường trong nước và xuất khẩu ra các nước lân cận như 

Trung Quốc, Ấn Độ,… 

          Hiện nay trên thị trường trong nước gỗ Keo, Bạch đàn nguyên liêu đang 

được tiêu thụ với giá bình quân đạt khoảng 1.100.000 đồng/m3 gỗ, cây Sa Nhân 

Tím khoảng 80.000 đồng/kg quả tươi. Ngựa 30.000.000 đồng/con và dê khoảng 

1.500.000/con 

          IV. Những lợi thế và khó khăn của dự án. 

          1. Lợi thế. 
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 - Vị trí địa lý thuận lợi, tiếp giáp với huyện Cao Lộc, Đình Lập và Chi Lăng 

cách trung tâm thành phố Lạng Sơn khoảng 38 km nên thuận lợi về giao lưu kinh tế 

- xã hội. 

- Tài nguyên đất đai phong phú, tầng đất dày, độ phì cao, diện tích đất trống 

đồi núi trọc còn nhiều là tiềm năng để phát triển trồng rừng và trồng cây dược liệu 

theo phương thức nông lâm kết hợp. Nguồn nước mặt tương đối thuận lợi, hệ thống 

sông suối phân bố khá đều trên khu vực. 

 - Chế độ khí hậu thích hợp với cây Keo, Bạch đàn, trồng cây dược liệu và 

chăn nuôi gia súc mà dự án lựa chọn. 

 - Có hệ thống cơ sở hạ tầng và giao thông tương đối phát triển. 

 - Có lực lượng lao động dồi dào tại chỗ đó là những người dân cần cù, chịu 

khó, có ý thức tham gia quản lý, bảo vệ rừng và có nhiều kinh nghiệm canh tác 

nông, lâm nghiệp trên đất dốc. 

 - Sản phẩm của dự án gồm gỗ và lâm sản ngoài gỗ và thịt sau khi được khai 

thác sẽ được các cơ sở, đơn vị trong và ngoài nước thu mua tại chỗ 100% theo các 

hợp đồng ký kết.  

         2. Khó khăn. 

 - Xuất phát điểm kinh tế của xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình còn thấp, chủ yếu 

là kinh tế nông nghiệp năng xuất và chất lượng hàng hoá chưa cao. 

 - Cơ sở hạ tầng lâm sinh phục vụ trong sản xuất nông lâm nghiệp còn chưa 

đồng bộ và kém phát triển. 

 - Địa hình phức tạp và chia cắt, phần lớn là diện tích đất dốc, dễ bị xói mòn, 

rửa trôi.... Đất đai vùng dự án phân tán không tập trung thành vùng lớn, khó khăn 

trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng. 

         - Dân cư đại bộ phận còn nghèo trình độ dân trí thấp nên việc tiếp cận khoa 

học kỹ thuật còn hạn chế. Cán bộ còn thiếu, ít kinh nghiệm, chất lượng nguồn nhân 

lực chưa cao. 

 - Tỷ lệ tăng dân số còn cao, kinh tế chậm phát triển, đất canh tác nông 

nghiệp ít, vì vậy đây có thể là nguyên nhân gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác 

bảo vệ và phát triển rừng, phát triển cây ăn quả tại địa phương. 
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PHẦN THỨ  TƯ 

KHÁI QUÁT CÁC NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP 

CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

        Căn cứ vào kết quả khảo sát thực địa các diện tích trên không trùng vào khu 

vực đất an ninh quốc phòng và khu vực các dự án khác đã đầu tư vậy công ty đề 

nghị được đầu tư trên diện tích 333,0 ha tại xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, cụ thể 

như sau: 

Biểu 01: Thống kê diện tích dự kiến đầu tư. 

TT 
Tiểu 

khu 
Khoảnh 

Số 

thửa 

Tờ 

bản 

đồ 

số 

Diện 

tích 

thửa 

đất 

(ha) 

Diện tích 

thửa đất 

theo hiện 

trạng  

(ha) 

Trạng 

Thái 

Loại 

rừng 
Ghi chú 

Tổng 1 TK 2 Kh 

6 

thửa  

 01 

tờ  333,00    

       

333,00          

1 376 1 138 3    84,40    

      10,33    
DT1 RSX 

UBND 

xã Hữu 

Lân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      50,17    
DT2 RSX 

        2,00    DTR RSX 

      14,87    TXK RSX 

        6,51    TXN RSX 

        0,52    HG1 RSX 

2 " " 139 3    21,10          21,10    TXN RSX 

3 " " 143 3    54,00          54,00    TXN RSX 

4 376 3 153 3    59,40    

      30,52    DT2 RSX 

      11,63    TXK RSX 

      17,25    TXN RSX 

5 " " 154 3    27,50    

      25,67    TXN RSX 

        0,50    DT1 RSX 

        1,33    TXK RSX 

6 " " 165 3    86,60    
        2,48    DT2 RSX 

      84,12    TXN RSX 

 
Vì vậy Công ty cổ phần Lâm sản và Dược liệu Nguyên Anh đề xuất đầu tư 

dự án trồng rừng, trồng cây dược liệu và chăn nuôi gia súc tại xã Hữu Lân, huyện 

Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Với các nội dung cụ thể như sau:  
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       1. Tên dự án: Dự án đầu tư trồng rừng, trồng cây dược liệu dưới và chăn 

nuôi gia súc tại xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.   

       2. Địa điểm thực hiện dự án: Tại xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng 

Sơn.  

       3. Mục tiêu dự án: 

       3.1. Mục tiêu về kinh tế 

Sử dụng tối đa về lợi thế tự nhiên, xã hội của vùng nhằm khai thác có hiệu 

quả diện tích đất lâm nghiệp được quy hoạch là rừng sản xuất hiện nay do UBND 

xã Hữu Lân quản lý. Tạo được nguồn gỗ Keo, Bạch đàn nguyên liệu, cung cấp thịt 

và dược liệu ổn định lâu dài cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra các nước lân 

cận. 

Xây dựng mô hình trang trại điển hình theo hướng bán chăn thả, áp dụng các 

phương pháp chăn nuôi tiên tiến kết hợp với truyền thống giúp giảm chi phí, tăng 

năng suất, giúp lĩnh vực chăn nuôi tại địa phương phát triển bền vững;  

Góp phần tăng thu ngân sách, chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo 

hướng hiện đại. Tạo được vùng nguyên liệu ổn định lâu dài và nâng cao hiệu quả 

sử dụng đất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, tạo công ăn việc làm cho lực lượng 

lao động ở địa phương. 

      3.2. Mục tiêu về môi trường 

Nâng cao độ che phủ của rừng, tăng cường khả năng phòng hộ của rừng, 

điều tiết dòng chảy, hạn chế sói mòn đất, giảm nhẹ được thiên tai lũ lụt. 

Duy trì sự cân bằng sinh thái bảo vệ đa dạng sinh học của hệ sinh thái, tạo 

cảnh quan môi trường xanh sạch, góp phần tham gia thực hiện cơ chế giảm phát 

thải thông qua trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch. Phát triển chăn nuôi kết hợp 

với trồng cây nguyên liệu tạo thành mô hình khép kín tận dụng tối đa các sản phẩm 

trong chăn nuôi và trồng trọt giúp phát triển bền vững cải thiện được môi trường 

sinh thái xanh - sạch - đẹp. 

      3.3. Mục tiêu xã hội  

Giải quyết được việc làm cho khoảng 90 lao động thường xuyên và tạo việc 

làm tăng thu nhập cho người dân trong vùng dự án. 

Góp phần đưa xã Hữu Lân của huyện Lộc Bình phát triển thành vùng kinh tế 

trọng điểm và bền vững về sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh Lạng Sơn. Góp phần 

đảm bảo an ninh quốc phòng, giảm các tệ nạn xã hội, giảm sức ép tiêu cực tác động 

vào môi trường. 

      4. Quy mô của dự án:  

Tổng diện tích đất thực hiện dự án: 333,0 ha. Trong đó:  

- Diện tích dự kiến trồng rừng tập trung là 80,0 ha. 
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+ Trồng cây Keo: 47,0 ha  

+ Trồng cây Bạch đàn: 33,0 ha 

- Diện tích trồng cây dược liệu là: 237,0 ha 

- Diện tích khu chăn nuôi ngựa, dê tập trung là 14,0 ha. Trong đó: 

+ Khu chuồng nuôi: 1,7 ha 

+ Khu chăn thả: 8,7 ha 

+ Khu trồng thức ăn thô: 3,6 ha 

- Diên tích xây dựng các công trình phụ trợ: Đường vận xuất, vận chuyển, 

đường băng cản lửa, nhà điều hành, nhà kho, nhà bảo vệ, bể nước tưới tiêu, chuồng 

nuôi, khu sử lý chất thải: 2,0 ha. 

( Diện tích đất trồng rừng Keo, bạch đàn, diện tích khu chăn nuôi ngựa, dê 

tập trung, diện tích xây dựng cơ sở hạ tầng được thực hiện trên trạng thái DT1, 

DT2 và DTR). 

     5. Phương án sản xuất của dự án: 

      5.1. Phương án sản xuất 

       a) Lựa chọn loài cây trồng   

Qua thu thập điều tra các yếu tố tự nhiên trên địa bàn xã Hữu Lân, huyện 

Lộc Bình về khí hậu đất đai, hiện trạng đất trống, đồi núi trọc và tình hình sinh 

trưởng phát triển của một số loài cây lâm nghiệp thuộc các dự án đang được đầu tư 

trồng tại huyện Lộc Bình trong thời gian gần đây. Căn cứ danh mục các loài cây 

chủ yếu sử dụng cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp của 

Bộ Nông Nghiệp &PTNT ban hành. Công ty cổ phần Lâm sản và dược liệu 

Nguyên Anh lựa chọn các loại cây chính cho trồng rừng sản xuất là: cây Bạch 

cao sản, Keo lai trồng chỗ đất trống và cây Sa nhân Tím được trồng dưới tán 

rừng tự nhiên.  

b. Lựa chọn con giống 

Qua nghiên cứu địa hình, khí hậu và một số mô hình chăn nuôi tại địa 

phương và các xã lân cận về tình hình sinh trưởng phát triển của một số đàn gia súc 

trên địa bàn, dự án lựa chọn giống Ngựa bạch và dê để nhân rộng và phát triển mô 

hình cho công ty. 

Xã Hữu Lân có điều kiện tự nhiên phù hợp với chăn nuôi đại gia súc, đặc 

biệt là chăn nuôi ngựa và dê. Ngựa Bạch và dê có các tiềm năng lợi thế về đất đai, 

lực lượng lao động dồi dào rất có điều kiện để phát triển chăn nuôi. Chăn nuôi 

ngựa, dê đóng góp một phần rất quan trọng trong cơ cấu thu nhập của nông dân xã 

Hữu Lân, giải quyết việc làm cho lao động dôi thừa và lao động thời vụ nhàn rỗi ở 

nông thôn; góp phần xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu từ phát triển chăn nuôi 

Ngựa Bạch, dê. 
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Tuy nhiên, chăn nuôi ngựa, dê tại Hữu Lân còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa 

được quy hoạch. Chủ yếu chăn nuôi ngựa, dê theo hình thức hộ gia đình nên có hạn 

chế như: Chăn thả tự do quảng canh, nguồn thức ăn không ổn định, giá trị dinh 

dưỡng thấp; Thức ăn chăn nuôi chưa đảm bảo giá trị dinh dưỡng, vệ sinh, không 

được chế biến làm tăng giá trị dinh dưỡng trong thức ăn và tăng khả năng tiêu hoá, 

hấp thu và chưa được đầu tư về khoa học kỹ thuật, quản lý dịch bệnh, quản lý 

giống, chuồng trại chưa đảm bảo, chưa chủ động nguồn thức ăn thô, xanh vào mùa 

đông, đồng thời các các hộ chăn nuôi chưa nắm vững kỹ thuật nuôi dưỡng chăm 

sóc, Chưa chủ động kế hoạch trồng, chế biến và dự trữ thức ăn cho ngựa, dê vào 

mùa khô. Việc phòng và điều trị bệnh cho ngựa, dê theo kinh nghiệm là chính, độ 

rủi ro cao, kỹ thuật và điều trị bệnh cho ngựa rất hạn chế. Mặt khác, do thả rông 

nên việc phối giống tự nhiên là hoàn toàn ngẫu nhiên và không có sự tác động kiểm 

soát của con người dẫn đến mức độ cận huyết cao, ảnh hưởng đến chất lượng đàn 

ngựa và đàn dê. 

Để phát triển bền vững đàn Ngựa Bạch, dê trên địa bàn trong những năm tiếp 

theo việc xây dựng một số mô hình chăn nuôi Ngựa Bạch, dê với quy mô phù hợp, 

hỗ trợ người dân địa phương khoa học kỹ thuật chăn nuôi ngựa, dê tạo thương hiệu 

về chăn nuôi Ngựa Bạch, dê tại xã Hữu Lân là rất cần thiết nhằm khai thác có hiệu 

quả hơn các lợi thế của vùng, tạo điều kiện cho chăn nuôi Ngựa Bạch, dê phát triển, 

nâng cao tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu ngành nông nghiệp góp phần giải quyết 

vấn đề về lao động và việc làm tạo bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển 

kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo của xã Hữu Lân.  

Đối với lựa chọn con giống đưa vào dự án cần chọn con giống có đặc điểm: 

        + Vóc dáng tổng quát: Dáng đẹp, các góc cạnh rõ nét, ngực phát triển tương 

đối, cổ dài liền lạc với vai và ức, khoảng cách giữa các xương sườn rộng, hai đùi 

cách xa nhau, da mềm, lông bóng mịn, miệng rộng, mắt sáng, lưng thẳng, phẳng, 

xương chân dẹp thẳng góc với thân.  

        + Bộ phận nhũ tuyến: Bầu vú lớn, kết hợp chặt vào sàn bụng, gọn để ngựa, 

dê di chuyển dễ dàng. Bốn ngăn của bầu vú đều, núm vú phải nở rõ, hình trụ không 

thương tật. Kết cấu của bầu vú mềm, đàn hồi không có vú đeo, tĩnh mạch vú nổi rõ.  

        + Trọng lượng trung bình đối với Ngựa từ 70-100kg/con và 18-22kg/con đối 

với dê.  

b) Hệ thống cung cấp và quản lý giống. 

- Hệ thống cung cấp cây giống.   

Công ty sẽ đặt mua cây giống tại các trung tâm sản xuất giống cây trồng uy 

tín và chất lượng, có đủ năng lực và nguồn gốc xuất sứ rõ ràng. 

- Hệ thống cung cấp con giống:  
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+ Đối với Ngựa bạch: Trước mắt công ty sẽ tuyển trọn và mua trên địa bàn 

xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng những con ngựa bạch đủ tiêu chuẩn, chất lượng làm 

giống. 

+ Đối với dê: Công ty sẽ đặt mua con giống tại các trung tâm sản xuất con 

giống có uy tín và chất lượng, có đủ năng lực và nguồn gốc xuất sứ rõ ràng. 

Để con giống có chất lượng cao và sản lượng thịt thương phẩm có chất 

lượng tốt nhất thì dự án sẽ thực hiện đồng bộ một số biện pháp dưới đây. 

Một là, về giống cần ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải tạo đàn 

ngựa, dê thông qua việc thực hiện các phương pháp tuyển chọn và nhân giống 

Ngựa Bạch, dê từ  kỹ thuật chọn con cái hậu bị; kỹ thuật chọn con đực giống, kỹ 

thuật nhân giống. 

Hai là, về kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng: Cần nắm vững các kỹ thuật chăm 

sóc, nuôi dưỡng con đực giống và con cái sinh sản; kỹ thuật chăn nuôi ngựa, dê cái 

chửa và đẻ; kỹ thuật chăn nuôi ngựa, dê cái nuôi con; kỹ thuật chăm sóc nuôi 

dưỡng từ lúc sơ sinh đến giai đoạn trưởng thành 

Ba là, về công tác phòng, trị bệnh: Cần nắm được các kỹ thuật phòng và trị 

bệnh cho Ngựa, dê kỹ thuật vệ sinh, tiêu độc, sát trùng chuồng trại, cách ly, tiêm 

vắc xin phòng bệnh... 

Bốn là, cần được bổ sung thêm các kỹ thuật trồng và chế biến thức ăn cho 

Ngựa Bạch, dê như: kỹ thuật chế biến rơm rạ, cỏ khô, thân cây ngô cho chăn nuôi 

đại gia súc trong vụ đông xuân. 

       - Hệ thống quản lý nguồn giống 

Thực hiện pháp lệnh giống cây trồng, vật nuôi và các quy định về quản 

lý chất lượng giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh. Công ty cổ phần Lâm sản 

và dược liệu Nguyên Anh có trách nhiệm làm việc cụ thể với Sở Nông nghiệp & 

PTNT tỉnh về các thủ tục như: Đăng ký sử dụng giống cây nông lâm nghiệp, vật 

nuôi, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng, vật 

nuôi, kiểm tra chất lượng cây giống đủ tiêu chuẩn xuất vườn và con giống đủ tiêu 

chuẩn xuất chuồng..v.v.. để kịp thời tổ chức thực hiện dự án trồng cây nguyên liệu 

và chăn nuôi theo tiến độ trước mắt công ty sẽ liên hệ với các cơ sở, nông hộ, trung 

tâm giống cây, con để được cung cấp nguồn giống có chất lượng tốt. Những năm 

tiếp theo công ty sẽ xây dựng vườn giống và gây nuôi ngựa, dê bố mẹ sinh sản để 

đảm bảo sản xuất giống cây, con tại chỗ phục vụ nhu cầu trồng rừng và phát triển 

chăn nuôi của dự án và nhân dân các vùng lân cận. 

       5.2. Kế hoạch tổ chức của bộ máy và nhu cầu lao động  

      a) Hệ thống tổ chức của bộ máy thực hiện dự án 

       Để triển khai thực hiện dự án Công ty sẽ thực hiện mô hình tổ chức hoạt 

động như sau: Ban giám đốc (bộ phận điều hành) cán bộ quản lý, các cán bộ kỹ 
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thuật công ty , công nhân lao động trực tiếp (chủ yếu là nhân dân tại địa phương) 

quyền lợi của người lao động được đảm bảo theo quy định của Bộ Luật lao động, 

khối lượng thực hiện công đoạn trồng, chăm sóc bảo vệ rừng theo kết quả nghiệm 

thu thực tế. 

Để triển khai thực hiện dự án Công ty sẽ thực hiện mô hình tổ chức hoạt 

động như sau Giám đốc công ty là người lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hoạt động kinh 

doanh của công ty; quyết  định bộ máy nhân sự tài chính và quy mô  đầu tư của các 

dự án; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động thuộc lĩnh vực 

được phép kinh doanh. Các phòng chuyên môn được giúp việc trực tiếp cho giám 

đốc gồm: Kế hoạch tài chính, phòng kinh doanh, phòng kỹ thuật, phòng vật tư, 

phòng hành chính bố trí tại trụ sở số Số 174 – Làn 3 – Đường Thân Nhân Trung, 

phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

Bộ máy hoạt động của dự án trồng rừng nguyên liệu, trồng cây dược liệu và 

khu trang trại chăn nuôi, tại xã Hữu Lân gồm: Giám đốc phụ trách trung toàn bộ 

hoạt động đầu tư trồng rừng nguyên liệu và khu trang trại chăn nuôi, cho công ty. 

Các phòng chức năng giúp việc: Phòng kế hoạch, kỹ thuật, kinh doanh, phòng tài 

chính, vật tư.... Bộ phận trực tiếp chỉ đạo, giám sát kỹ thuật trồng cây và chăn nuôi 

được phân thành 4 khu chính mỗi khu vực được phân phụ trách các khu chuyên 

môn để quản lý giám sát. 

- Về  chức năng và quyền hạn nhiệm vụ chính của các bộ phận như sau: 

+ Bộ phận kinh doanh có nhiệm vụ quản lý, tổ chức kinh doanh, giao dịch 

với các đối tác của công ty, từ các khâu cung ứng dịch vụ cây, con giống bảo đảm 

chất lượng kịp thời vụ, các loại vật tư phân bón thuốc BVTV phục vụ chăm sóc, 

bảo vệ cây trồng; các loại thức ăn và thuốc thú y phục vụ chăn nuôi để vật nuôi 

phát triển tốt đạt mức sinh khối tối đa trong chu kì kinh doanh đến khai khác tiêu 

thụ sản phẩm. 

+ Bộ phận kế hoạch, kỹ thuật trịu trách nhiệm về xây dựng kế hoạch tiến độ 

đầu tư, thiết kế kỹ thuật, chuyển giao và hướng dẫn kỹ thuật. 

+ Bộ phận tài chính, hành chính giúp giám đốc điều hành giám sát toàn bộ 

hoạt động tài chính, nhân sự chế độ, quyền lợi của người lao động. 

+ Bộ phận bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ  đảm bảo an ninh, an toàn và không để 

xảy ra thất thoát tài sản trong khu vực dự án. 
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  Sơ đồ tổ chức bộ máy 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Phương án lao động 

      - Nhu cầu lao động và nhân sự  

       - Lao động trực tiếp: Sử dụng nguồn lao động tại địa phương theo các hợp 

đồng về trồng rừng, trồng cây dược liệu và chăn nuôi gia súc , trên cơ sở định mức 

kinh tế kỹ thuật trồng cây Keo, Bạch đàn, cây Sa Nhân Tím xen canh dưới tán rừng 

và trả công khi hoàn thành công việc được hạch toán trong xuất đầu tư trồng chăm 

Giám đốc 

Phòng 

Kinh Doanh 

Phòng 

Kỹ thuật 

Phòng 

Tài chính 

Phòng 

Hành chính 

Khu trồng 

cây nguyên 

liệu 

Khu trồng thức 

ăn thô phục vụ 

chăn nuôi 
 

Khu bảo 

quản, đóng 

gói 
 

C
â
y
 K

eo
, 

B
ạ
c
h

 đ
à
n

 

C
â

y
S

a
 N

h
â

n
 

T
ím

 d
ư

ớ
i 

tá
n

 
 

K
h

u
 T

r
ồ
n

g
 c

ỏ
 

 

K
h

u
 t

r
ồ

n
g
 

c
h

u
ố
i,

 n
g
ô

 
 

Đ
ồ
n

g
 c

ỏ
 

 

 C
h

u
ồ

n
g

 n
g
ự

a
 

 

C
h

u
ồ

n
g

 d
ê
 

 

Khu chăn 

nuôi 

K
h

u
 l

ư
u

 t
r
ữ

 

S
a
 n

h
â

n
 T

ím
 

K
h

u
 đ

ó
n

g
 g

ó
i 

Khu bảo quản, 

đóng gói SP 

K
h

o
 t

h
ứ

c
 ă

n
 

Khu chăn thả Khu sử lý chất  

thải 



21 

 

sóc bảo vệ 1 ha cây tính cả chu kì kinh doanh, hàng năm theo kế hoạch trồng rừng 

Keo, Bạch đàn, trồng cây dược liệu và chăn nuôi gia súc và của công ty, dự kiến sẽ 

thu hút khoảng 90 lao động tại chỗ làm việc thường xuyên và hợp đồng thuê khoán 

theo thời vụ.  

       - Lao động gián tiếp: Sau khi dự án được phê duyệt Công ty sẽ thành lập 

Ban quản lý dự án trồng rừng, trồng cây dược liệu và chăn nuôi gia súc tại xã Hữu 

Lân với biên chế khoảng 10 nhân sự gồm: 

       + Lãnh đạo dự án (02 người): 01 trưởng, 01 phó. 

 + Kế toán 01 người. 

       + Cán bộ phòng ban (05 người): thuộc phòng kỹ thuật, kinh doanh, hành 

chính và tài chính. 

       + 02 người ở các trạm bảo vệ rừng. 

       Nhiệm vụ của ban QLDA cần thường xuyên báo cáo tiến độ công việc với 

công ty, trực tiếp chỉ đạo chuyển giao kỹ thuật và giám sát các nhân công thực hiện 

theo đúng quy trình kỹ thuật về trồng, chăm sóc bảo vệ; tiến hành nghiệm thu; 

thanh quyết toán khối lượng hoàn thành của dự án theo đúng chế độ quản lý tài 

chính hiện hành. 

       Đào tạo cán bộ kỹ thuật cũng như các công tác khuyến lâm vào phát triển 

sản xuất theo xu hướng nguồn nhân lực xã hội tham gia nghề rừng. Đưa chính 

những người dân đang sinh sống trong vùng dự án trở thành công nhân viên của 

công ty. 

       c) Chế độ làm việc của người lao động: 

       + Lực lựơng lao động gián tiếp thực hiện chế độ lao động trong giờ hành 

chính không quá 40 giờ/tuần theo quy định của Bộ Luật lao động. 

       + Lực lượng lao động trực tiếp được bố trí làm việc theo ca trong đó đảm 

bảo các quy định về  thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi đảm bảo tái tạo sức 

lao động. 

6. Nhu cầu nguyên, vật liệu 

6.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

a. Khối lượng đào, đắp san nền 

Bảng 4. 1. Khối lượng công tác đào móng, đắp nền 

STT Thông số Đơn vị Khối lượng 

1 Đào đất Tấn 655 

2 Cát đắp Tấn 305 
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Tổng 960 

b. Nhu cầu về điện 

Dự án được sử dụng nguồn điện lưới quốc gia. Lượng tiêu thụ điện ước tính 

khoảng 500 kW/tháng. 

c. Nhu cầu sử dụng lao động 

Số người lao động trong giai đoạn thi công: 30 người 

d. Nhu cầu về các loại nguyên vật liệu xây dựng chủ yếu 

Nguyên, vật liệu phục vụ cho hoạt động xây dựng bổ sung các hạng mục công 

trình của Dự án được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng. Nhu cầu sử dụng các loại nguyên, vật liệu trong giai đoạn xây dựng 

STT 
Tên nguyên vật liệu 

xây dựng 
Đơn vị Khối lượng 

Hệ số quy 

đổi 

Khối lượng 

(tấn) 

1 Cát vàng m3 300 1,4 tấn/m3 420,00 

2 Gạch xây Viên 22.750 2,6kg/viên 59,15 

3 Đá 1x2 m3 76,92 1,56 tấn/m3 120,00 

4 Xi măng Tấn 62,50 - 62,50 

5 Sắt, thép Tấn 59,33 - 59,33 

6 Cát đen m3 22,50 1,2 tấn/m3 27,00 

7 Xà gỗ Tấn 42,67 - 42,67 

8 Gạch lát m3 0,08 2 tấn/m3 0,16 

9 Tấm tôn m2 120 20 kg/m2 2,40 

10 Bê tông thương phẩm Tấn 88,33 - 88,33 

11 Sơn Tấn 2,00 - 2,00 

12 Que hàn Tấn 0,02 - 0,02 

Tổng    883,56 

- Nguồn cung cấp nguyên vật liệu: từ các Công ty liên doanh, các cơ sở nhà 

máy sản xuất sẵn có tại Lạng Sơn và các vùng lân cận. 

e. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ cho thi công 

Các máy móc, thiết bị phục vụ quá trình xây dựng được trình bày theo bảng 

sau: 
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Bảng. Tổng hợp khối lượng máy móc, thiết bị của dự án 

STT 
Tên máy móc, 

thiết bị 
Đơn vị 

Số 

lượng 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

Tình 

trạng 

1  Ô tô tải 10T Chiếc 2 Nhật Bản 2020 80% 

2  
Máy đào Chiếc 2 

Trung 

Quốc 
2019 75% 

3  Máy đầm rung Cái 2 Nhật Bản 2020 80% 

4  Máy cắt tôn 15KW Cái 4 Nhật Bản 2020 80% 

5  
Máy hàn 23Kw Cái 2 

Trung 

Quốc 
2019 70% 

6  Máy khoan 4,5KW Cái 4 Nhật Bản 2020 80% 

7  Máy nén khí 

240m3/h 
Cái 1 Nhật Bản 2020 80% 

8  Máy ủi 140CV Cái 2 Nhật Bản 2020 80% 

9  
Máy trộn vữa 80l Cái 1 

Trung 

Quốc 
2019 70% 

10  Xe nâng 18m Cái 4 Nhật Bản 2020 80% 

11  
Máy trộn bê tông Chiếc 1 

Trung 

Quốc 
2019 70% 

12  
Máy tời Cái 2 

Trung 

Quốc 
2021 90% 

13  Máy cưa tay Chiếc 3 Hàn Quốc 2020 80% 

14  
Bơm bê tông Cái 2 

Trung 

Quốc 
2021 90% 

15  
Xe cẩu Chiếc 1 

Trung 

Quốc 
2021 90% 

16  Xe ban Cartex Chiếc 2 Nhật Bản 2020 80% 

17  Xe lu Chiếc 1 Nhật Bản 2020 80% 

 (Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư) 



 

 

6.1. Giai đoạn vận hành 

a. Nhu cầu nguyên liệu vật liệu, hóa chất phục vụ cho hoạt động của Dự án 

Các nguyên vật liệu sử dụng cho hoạt động của dự án bao gồm: 

Bảng 1. 1. Nhu cầu về nguyên liệu vật liệu phục vụ cho hoạt động của Dự án  

TT Nguyên, nhiên liệu Khối lượng 
Nguồn                  cung 

cấp 

I Giống cây (chỉ mua năm đầu tiên) 

1 Cây Bạch đàn, Keo 
50-70.000 

cây/năm 
Trung tâm giống cây trồng 

uy tín 
2 Cây Sa Nhân Tím 

200-500.000 

cây/năm 

II Giống ngựa, dê 
 

 

1 Giống ngựa 150 con/năm Cơ sở, nông hộ, trung tâm 

sản xuất con giống 2 Giống dê 200 con/năm 

II 
Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật 

các loại 

  

1 
Phân bón hóa học các loại (vôi, lân, 

đạm, kali…) 

10 tấn 

Các đại lý trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

2 
Phân bón hữu cơ, phân vi sinh các 

loại 

10 tấn 

3 

Thuốc bảo vệ thực vật: Actara 

25WG, 350FS; 0,5 AS; Wotac 5EC, 

10EC, 16EC;  Karate 2,5 EC 

50 lít 

6 
Các loại cỏ, rơm, thân cây ngô, là 

thức ăn cho ngựa, dê 

5-10 tấn 

7 
Thuốc phòng, chữa bệnh cho ngựa, 

dê: Azidin, Levamixon, Hemectin 

5 lít 

8 Clorin viên nén 14kg/năm  
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- Đối với thuốc BVTV 

Sử dụng các loại thuốc trừ sâu như: Thiamethoxam (Ví dụ: Actara 25WG, 350FS), 

Abamectin (Ví dụ: Shertin 3.6EC, 5.0EC), Dịch chiết từ lá khổ sâm Matrine (ví dụ: 

Sokupi 0,36 hoặc 0,5 AS; Wotac 5EC, 10EC, 16EC); Lambda- cyhalothrin (ví dụ: Karate 

2,5 EC). 

Tất cả những chủng loại thuốc BVTV, hóa chất sử dụng đều là những hóa chất đã 

được kiểm nghiệm và mua với chi phí rất đắt bao gồm: loại thuốc thảo mộc, thuốc có 

nguồn gốc vi sinh. Không phải dạng thuốc BVTV trôi nổi trên thị trường do đó các tác 

động do thuốc bảo vệ thực vật được giảm đáng kể. 

- Đối với thuốc phòng và chữa bệnh cho gia súc 

Sử dụng các loại thuốc như: thuốc sát trùng Crizin 2%, Azidin, Levamixon, 

Hemectin. 

b. Danh mục các máy móc, thiết bị cần sử dụng của dự án 

Bảng. Danh mục các máy móc, thiết bị cần sử dụng của dự án 

TT Tên công trình Số lượng 

1 Dụng cụ nông nghiệp: Quốc, xẻng, thúng, 20c 

2 Máy đóng dược liệu dạng màng co 01 

3 Máy hàn miệng bao liên tục 01 

4 Máy cày đất 02 

5 Máy cắt cỏ 05 

       7. Kế hoạch và tiến độ thực hiện của dự án  

       a) Khối lượng dự án    

      Sau khi dự án được các ngành hữu quan của tỉnh thẩm định và UBND tỉnh 

Lạng Sơn cấp phép đầu tư, công ty sẽ phối hợp với UBND xã Hữu Lân và UBND 

huyện Lộc Bình triển khai tổ chức thực hiện theo đúng khối lượng, tiến độ đảm bảo 

dự án đạt hiệu quả cụ thể như sau. 

Bảng. Khối lượng công việc chủ yếu của dự án 

STT Hạng Mục ĐVT Khối lượng 

I Các hạng mục công trình chính (Trồng rừng, trồng cây dược liệu và 

chăn nuôi gia súc) 

1 Diện tích trồng rừng Keo, Bạch đàn m2 800.000  

2 
Diện tích trồng cây dược liệu (Sa Nhân 

Tím) 

m2 2.370.000 
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3 Diện tích chăn nuôi ngựa, dê m2 140.000 

II Các hạng mục công trình phụ trợ (Xây dựng các công trình phù trợ và 

chuồng nuôi 

1 Nhà điều hành (01 nhà) m2 100 

2 Nhà kho (01 nhà) m2 500 

3 Trạm bảo vệ (01 trạm) x 30 m2 m2 30 

4 
Đường lâm sinh kết hợp đường băng cản 

lửa dài 6km 

m2 16.720 

5 Đường điện m 1.500 

8 
Bể chứa nước (02 cái) x 30 m3 

(4x5x1,5m) 

m2 40 

9 Máy bơm nước cái 02 

10 Chuồng nuôi ngựa m2 1.500 

11 Chuồng nuôi dê m2 1.000 

12 Hàng rào dây thép gai m 3.470 

III Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

1 Khu xử lý chất thải (ủ phân hữu cơ) m2 600 

2 Thùng chứa rác thải sinh hoạt 200l Thùng 2 

3 Kho chứa CTR thông thường m2 20 

4 Kho chứa CTNH m2 100 

5 Hệ thống thoát nước thải 1 hệ thống 

6 Hệ thống thoát nước mưa 1 hệ thống 

Tổng 3.330.000 

       b) Kế hoạch lâm sinh 

 b1. Kế hoạch trồng và chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch Keo, bạch đàn: 

       Công ty sẽ áp dụng kỹ thuật lâm sinh cho dự án trồng rừng chu kỳ I là 10 năm 

như sau: 

       + Giai đoạn trồng + chăm sóc: Kế hoạch trồng 01 năm (năm 2022) với diện 

tích là 80,0 ha (trong đó: 47,0 ha keo  và 33,0 ha trồng bạch đàn); Kế hoạch chăm sóc 

3 năm từ năm 2022 đến năm 2024 (đối với cây bạch đàn thì đến năm thứ 5 cho khai 
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thác và tiếp tục chăm sóc cây chồi từ năm 2026 đến năm 2028). Thực hiện các biện 

pháp kĩ thuật trồng dặm, làm cỏ, xới vun gốc kết hợp với bón phân; tạo điều kiện để 

cây trồng phát triển cân đối về chiều cao, đường kính. 

      + Giai đoạn tiếp theo: Thời kỳ tiến hành chặt nuôi dưỡng chặt tỉa những cây cong 

queo, sâu bệnh tạo không gian dinh dưỡng giúp cho cây trồng tăng trưởng sinh khối 

mạnh về đường kính, chiều cao.  

       + Bảo vệ suốt chu kỳ kinh doanh từ năm 2022 đến năm 2031;  

+ Kế hoạch khai thác 2 giai đoạn, giai đoạn 1 khai thác cây bạch đàn vào năm 

2026 và khai thác giai đoạn 2 cả keo và bạch đàn chồi vào năm 2031.  

       + Tái tạo rừng sau khai thác: Sau khi khai thác xong Công ty sẽ triển khai trồng 

lại rừng ngay vào vụ tiếp đối với cây không có khả năng tái sinh chồi như cây Keo và 

tái sinh chồi đối với cây Bạch đàn chi tiết phân kì đầu tư như biểu 03.  

Biểu 03: Tiến độ trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác chu kỳ I rừng trồng. 

         Hạng mục 

Năm  

Trồng rừng 

(ha) 

Chăm 

sóc  

(ha) 

Bảo vệ 

(ha) 

Khai  

thác 

(ha) 

Tái tạo 

rừng 

sau KT 

(ha) 
Tổng Sản 

xuất 

Phòng 

hộ 

2021 Thực hiện các thủ tục đầu tư, thuê đất và thiết kế trồng rừng. 

2022 80,0 80,0  80,0 80,0   

2023    80,0 80,0   

2024    80,0 80,0   

2025     80,0   

2026     80,0 33,0  

2027    33,0 80,0  33,0 

2028    33,0 80,0   

2029     80,0   

2030     80,0   

2031     80,0 80,0  

2032       80,0 

Tổng 80,0 80,0 0   80,0 80,0 

 b2. Kế hoạch trồng và chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch cây dược liệu (Sa nhân 

tím): 

Dự án thực hiện trồng cây Sa Nhân Tím dưới tán rừng (trồng,  chăm sóc, bảo 

vệ, khai thác và thu hoạch sản phẩm) chu kỳ 10 năm.  



 30 

+ Giai đoạn trồng + chăm sóc: Kế hoạch trồng 1 năm (năm 2022) và kế hoạch 

chăm sóc suốt chu kỳ từ năm 2022 đến năm 2031. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật 

trồng dặm, làm cỏ, xới vun gốc, tỉa gốc kết hợp với bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại 

thân, hoa, quả, tạo điều kiện để cây trồng phát triển đồng đều, nhằm cho sản lượng 

cũng như chất lượng Sa Nhân Tím tốt nhất. 

  + Bảo vệ suốt chu kỳ kinh doanh từ năm 2022 đến năm 2031; 

 + Khai thác quả Sa nhân tím bắt đầu từ năm thứ 3 trở đi (năm 2024). 

       + Tái tạo lại diện tích trồng Sa Nhân Tím: Do cây Sa nhân tím tái sinh chồi rất 

mạnh cho nên sau mỗi đợt khai thác quả đến hết chu kỳ, Công ty sẽ triển khai tỉa 

những cây già cỗi để cây con phát triển và cho quả vào lứa tiếp theo, trồng và cải tạo 

lại những diện tích đã hết chu kỳ (10 năm) vào vụ tiếp theo và khoanh nuôi cây tái 

sinh phát triển chi tiết phân kì đầu tư như biểu 04.  

 Biểu 04. Tiến độ trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác chu kỳ I (trồng cây Sa 

Nhân Tím dưới tán rừng) 

      Hạng mục 

 

Năm  

Trồng  

(ha) 

Chăm 

sóc  

(ha) 

Bảo vệ 

(ha) 

Thu 

hoạch 

quả (ha) 

Tái tạo 

rừng sau 

KT (ha) 

Ghi Chú 

2021 Thực hiện các thủ tục đầu tư, thuê đất và thiết kế trồng Sa nhân. 

2022 237,0 237,0 237,0    

2023  237,0 237,0    

2024  237,0 237,0 237,0   

2025  237,0 237,0 237,0   

2026  237,0 237,0 237,0   

2027  237,0 237,0 237,0   

2028  237,0 237,0 237,0   

2029  237,0 237,0 237,0   

2030  237,0 237,0 237,0   

2031  237,0 237,0 237,0   

2032  237,0 237,0 237,0 237,0  

c. Kế hoạch chăn nuôi ngựa, dê:  

Dự án thực hiện nuôi 200 con ngựa và 200 con dê (chăn nuôi,  chăm sóc, bảo vệ 

và thu hoạch sản phẩm, đối với dê sau 1 năm bắt đầu cho xuất bán, còn ngựa sau 2 

năm cho xuất bán).  
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+ Xây dựng chuồng trại và nhập giống bắt đầu vào năm 2022. 

+ Nuôi dưỡng và chăm sóc: Kế hoạch nuôi dưỡng và chăm sóc suốt chu kỳ 

kinh doanh bắt đầu từ năm 2022. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật nuôi và chăm sóc, 

phòng bệnh, tạo điều kiện để vật nuôi phát triển đồng đều, nhằm cho sản lượng cũng 

như chất lượng tốt nhất. 

  + Kế hoạch khai thác, tiêu thụ sản phẩm bắt đầu từ năm thứ 2 đối với dê và 

năm thứ 3 đối với ngựa, chi tiết theo biểu 05. 

Biểu 05: Tiến độ chăn nuôi và chăm sóc ngựa, dê chu kỳ 10 năm. 

    Hạng 

             mục 

Năm  

Nuôi 

dưỡng, 

chăm 

sóc 

Ngựa 

( con) 

Nuôi 

dưỡng, 

chăm 

sóc Dê 

(con) 

Bảo vệ 

đàn 

ngựa, 

dê 

(con) 

Thu 

hoạch 

sản 

phẩm 

Ngựa  

(con) 

Thu 

hoạch 

sản 

phẩm

Dê 

(con) 

Tổng sản 

phẩm 

ngựa, dê 

(con) 

 

Ghi 

Chú 

2021 Thực hiện các thủ tục đầu tư, thuê đất và thiết kế chuồng nuôi. 

2022 200 200 400     

2023 250 300 550  100 100  

2024 300 450 750 100 250 350  

2025 300 450 750 100 250 350  

2026 300 450 750 100 250 350  

2027 300 450 750 100 250 350  

2028 300 450 750 100 250 350  

2029 300 450 750 100 250 350  

2030 300 450 750 100 250 350  

2031 300 450 750 100 250 350  

Duy trì PT 

đàn vật nuôi 
200 200 750 800 2.100 2.900  

 c) Tiến độ thực hiện dự án cụ thể. 

- Từ quý II năm 2021 đến quý III năm 2022 thực hiện các thủ tục đầu tư, thuê đất 

và thiết kế trồng rừng, trồng cây dược liệu và chuồng nuôi. 

- Từ quý III đến quý IV năm 2022: Hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép môi 

trường. 

- Từ quý I đến quý II năm 2023: Thực hiện đầu tư xây dựng các công trình phù trợ 

(nhà điều hành, trạm bảo vệ, nhà kho, bể nước, đường vận xuất kết hợp với đường băng 

cản lửa, bảng tin, biển báo, đường điện, …). 
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       - Bắt đầu từ qúy III năm 2023 sẽ thực hiện các công đoạn trồng rừng, trồng cây 

dược liệu và xây dựng chuồng trại, nhập con giống.  

       7. Giải pháp về kỹ thuật, khoa học công nghệ. 

a) Giải pháp về giống:  

- Đối với cây trồng (Bạch đàn, Keo, Sa nhân): Thực hiện mua giống cây trồng 

tại các trung tâm giống cây trồng uy tín đảm bảo quản lý giống cây theo chuỗi hành 

trình từ khâu tuyển chọn đạt tiêu chuẩn đến khâu gieo ươm, cung cấp giống trồng, 

thời vụ trồng, chăm sóc, bảo vệ bảo đảm cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. 

- Đối với vật nuôi (Ngựa, dê): Công ty tiến hành nhập mua giống ở cơ sở, nông 

hộ, trung tâm sản xuất con giống đảm bảo theo quy định của nhà nước về tiêu chuẩn 

chất lượng con giống. 

b) Giải pháp về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Keo, Bạch đàn: 

 Cây Bạch đàn cao sản, Keo hạt có chất lượng gỗ trung bình có thể dùng để làm 

gỗ xây dựng, làm ván ghép thanh, ván bóc, ván dăm cao cấp, dùng trong xây dựng và 

xuất khẩu, gỗ nhỏ dùng làm nguyên liệu giấy, ván sợi ép, trụ mỏ. Bạch đàn cao sản, 

keo được trồng trong rừng sản xuất. Mục tiêu kinh doanh rừng của Công ty là cung 

cấp nguyên liệu gỗ và lâm sản ngoài gỗ cho thị trường trong và ngoài tỉnh hiện đang 

phát triển mạnh. Vì vậy công ty đã lựa chọn các loại cây trồng chính Bạch đàn cao 

sản, Keo hạt.   

- Keo là loại cây gỗ nhỡ, tên khoa học là Acacia mangium, thuộc họ 

Leguminosae là loài cây gỗ có giá trị kinh tế cao.  Chọn nơi trồng có vĩ độ 10-

220 Bắc, độ cao dưới 800m so với mực nước biển, dốc dưới 250. Lượng mưa 1400-

2400 mm, lượng bốc hơi 540-1200 mm. Số tháng mưa trên 100mm là 5-6 tháng tập 

trung trong mùa Hè. Đất dày trên 50-60cm, thành phần cơ giới từ thịt nhẹ đến sét nhẹ, 

chua pH từ 3,5-5,0. Mùn từ trung bình đến giàu. 

- Bạch đàn là loại cây gỗ nhỡ, tên khoa học là Eucalyptus, thuộc họ Myrtaceae 

là loài cây gỗ có giá trị kinh tế cao.  Nhiệt độ thích hợp nhất từ 18-320 C, lượng mưa 

bình quân 1.400-1.800 mm/năm. Độ cao so với mặt biển từ 100 đến 900m, độ dày 

tầng đất từ 50-100cm, nâu, vàng phù sa bồi tụ thích hợp nhất. Thích hợp vừa là nhóm 

đất chua phèn, ít thích hợp là cát, vùng bán khô hạn. Kém thích hợp là nhóm đất mặn, 

cát di động, đất phèn, mùn  trên núi, xói mòn trơ đá. 

       Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả kinh tế cao về quá trình sinh khối hàng năm 

của cây trồng (Chiều cao, đường kính) cần phải chú ý đến kỹ thuật trồng, chăm sóc 

phân bón cho phù hợp với quá trình sinh trưởng, phát triển của cây. Trong 3 năm đầu 

cần tiến hành chăm sóc phát dọn thực bì, bón phân NPK kết hợp xới, vun gốc (chú ý 

nên bón vào những ngày mát trời tránh những ngày trời nắng gay gắt). 

b1. Kỹ thuật trồng Keo, Bạch đàn: 

- Phương thức, mật độ và thời vụ trồng 
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Trồng thuần loài với mật độ trồng 1.650 cây/ha (cự ly 2x3m), tức cây cách cây 

2 mét, hàng cách hàng 3 mét. 

- Thời vụ trồng tốt nhất là vào vụ xuân hè. 

 * Xử lý thực bì, làm đất, đào và lấp hố. 

- Phát dọn toàn diện để giảm cỏ dại, sâu bệnh và tránh cạnh tranh dinh dưỡng. 

Cuốc lật đất hoặc xới đất, rãy cỏ cục bộ 1,5 - 2 m2 xung quanh vị trí đào hố, nhặt sạch 

rễ cây lớn (trên 2 cm), đối với những nơi đất dốc (<200) nên làm bậc thang theo 

đường đồng mức rộng từ 2 – 4 mét. 

 - Đào hố kích thước 40 x 40 x 40 cm, hố được đào trước khi trồng ít nhất 1 - 

1,5 tháng để phơi ải; khi đào chú ý để lớp đất trên mặt riêng để trộn với phân lót khi 

lấp hố. 

 - Bón lót và lấp hố trước khi trồng ít nhất 1,5 tháng; mỗi hố bón, 500 g NPK 

được trộn đều với đất mặt; lấp hố bằng đất mặt xung quanh, tạo hình mai rùa cao hơn 

mặt đất tự nhiên 2 - 3 cm. 

 * Kỹ thuật trồng: 

- Dùng cuốc tạo một lỗ sâu khoảng 10 cm ở giữa hố đã lấp, đủ rộng để đặt vừa 

bầu cây: 

- Rạch bỏ vỏ bầu nilon ra khỏi bầu đất, đặt bầu ngay ngắn trong lòng hố, chỉnh 

cho cây đứng thẳng, lấp đất và nén chặt, vun đất xung quanh gốc cây 30 cm thành 

hình mai rùa, cao hơn mặt đất khoảng 5 cm để dễ dàng thoát nước khi mưa, lưu ý các 

thao tác thực hiện nhẹ nhàng để tránh làm vỡ bầu đất của cây. 

b.2. Kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng cây Keo, Bạch đàn: 

b.2.1. Chăm sóc: 

- Xới xáo, làm cỏ, phá váng xung quanh gốc cây từ 0,5 - 1 m, mỗi năm chăm 

sóc 2 lần và tiến hành thường kỳ hàng năm. 

b.2.2. Bón thúc: 

- Bón thúc khi cây trồng được 2 năm tuổi trở lên, bón vào tháng 1 - 2 hàng năm 

bằng phân chuồng hoai kết hợp phân NPK . 

- Cuốc rãnh rộng và sâu 25 - 35 cm theo hình chiếu tán lá, rải đều phân xuống 

trước sau đó cho một lớp đất mặt mỏng xuống trộn đều phân NPK và lấp đất, cụ thể: 

- Năm thứ 2: Bón 0,5 kg phân NPK . 

- Năm thứ 3: Bón 0,5 kg phân NPK. 

b.2.3. Phòng trừ sâu hại: 

- Kiểm tra thường xuyên thân cây, nếu bị sâu đục thân thì dùng kim tiêm bơm 

thuốc trừ sâu vào lỗ sâu đục rồi lấy đất sét bịt lại. 

b.2.4. Tỉa cành tạo tán: 

- Thực hiện tỉa cành tạo tán ở năm thứ nhất và năm thứ hai. 

- Sau năm thứ 2 để cây phát triển bình thường, các năm tiếp theo chỉ tỉa bỏ 

những cành rất nhỏ phát triển đối với những cây có tán quá dày. 

b.2.5. Sơ đồ thiết kế cơ sở: 



 34 

* Sơ đồ bố trí mặt bằng minh họa phương thức bố trí cây trồng rừng Keo, 

bạch đàn:  

 

 

 

 

40c

m 

40c

m 
40c

m 

Hè trång c©y 

C©y 

c¸ch 

c©y 

Hµng 

c¸ch 

hµng 
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* Sơ đồ bố trí đường băng cản lửa kết hợp với đường vận xuất: 

§ uêng d©n sinh

§ uêng b¨ng xanh c¶n löa
        (réng 10m)

 
 

 

c. Giải pháp ký thuật trồng cây Sa Nhân Tím dưới tán rừng: 

Sa nhân tím (tên khoa học là Amomum Longiligulare T.L.Wu) thuộc họ gừng 

Quả Sa Nhân tím ngoài tác dụng làm thuốc chữa nhiều loại bệnh về đường ruột, 

còn dùng để chiết tinh dầu làm hương liệu thực phẩm, nước hoa, dầu gội, gia vị… 

Cây sa nhân tím không tranh chấp đất với một số loại cây trồng khác mà chỉ tận 

dụng  đất dưới tán rừng để tăng nguồn thu nhập trên một đơn vị diện tích. Sau khi 

trồng 2 – 3 năm, cây bắt đầu cho quả và có thể thu hoạch 5 – 6 năm liền, bình quân 

01ha sa nhân tím có thể cho thu từ 150 – 250 kg quả khô/năm, với giá bán hiện nay 

khoảng 80.000 – 100.000đ/kg.  thì mỗi năm thu nhập từ 15 đến 30 triệu đồng/ha. 

c.1. Tiêu chuẩn cây giống Sa nhân con: 

Nguồn gốc tạo cây Sa nhân con: Cây con được tạo từ việc giâm hom từ cây mẹ 

đã được tuyển chọn từ rừng giống và vườn giống. 

- Tiêu chuẩn cây con đem trồng: 

Trồng bằng cây con được dâm trong bầu với thời gian từ 4 – 6 tháng, cây cao 

30-35cm, có 5 – 7 lá, không bị sâu bệnh. Bầu cây giống phải được đảo bầu trước khi 

đem trồng 10-15 ngày, cắt bớt lá và rễ mọc ra ngoài bầu. 

http://caygionglehung.com/giong-cay-xa-nhan/
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c.2. Kỹ thuật trồng sa nhân tím dưới tán rừng tự nhiên. 

- Thời vụ trồng:  từ tháng 1 đến tháng 4 hoặc từ tháng 7 tháng 9 khi đất đủ ẩm, 

nên chọn những ngày râm mát hoặc có mưa nhẹ để trồng. 

- Phương thức trồng: Cây Sa nhân tím cần được trồng dưới tán rừng tự nhiên, 

với phương thức trồng xen với cây trồng chính như Sau sau, Kháo, Dẻ, Trám, …để 

tận dụng được độ che tán của cây trồng chính, giúp cây phát triển. 

- Phát dọn thực bì: Thực bì được xử lý bằng thủ công, phát tất cả cây cỏ, cây 

bụi, những cây tái sinh không mục đích có đường kính gốc < 6 cm, chiều cao gốc chặt 

< 10 cm. Tiến hành băm nhỏ thực bì dọn sạch theo băng. Chừa lại những cây gỗ, cây 

tái sinh có mục đích, phát tỉa cành nhánh đảm bảo độ tàn che từ 0,5 đến 0,6. Xử lý 

thực bì trong mùa khô đảm bảo không làm ảnh hưởng tới vốn rừng.        

 - Mật độ trồng: 3.300 cây/ha (1,5x2m) Bố trí hàng theo đường đồng mức và hố 

cuốc theo hình nanh sấu. 

- Đào, lấp hố: Đào hố có kích thước 30 x 30 x 30 cm, bón lót phân hữu cơ 2 

kg/cây, bón lót, đảo trộn phân và lấp hố trước khi trồng 1 tháng. 

- Kỹ thuật trồng:  

+ Đào ở chính tâm hố một lỗ sâu hơn chiều cao bầu . 

+ Xé vỏ bầu theo đường nối dọc túi bầu, đặt bầu vào giữa hố giữ cho cây thẳng 

đứng, lấp đất và dậm chặt đất quanh, vun thêm đất mặt vào xung quanh  gốc cao hơn 

cổ rễ 2-3 cm. 

- Chăm sóc, quản lý bảo vệ: 

+  Chăm sóc năm thứ nhất: Làm cỏ, xới xáo quanh gốc cây trồng trong phạm vi 

đường kính 0,6m, cắt gỡ dây leo quấn quanh cây, tránh làm tổn thương đến cây. Kiểm 

tra nếu có cây chết, phải tiến hành trồng dặm lại. Thời gian thực hiện trước 30/9.  

+ Chăm sóc các năm tiếp theo 

Lần 1: Phát thực bì , cỏ dại trên toàn bộ diện tích, chiều cao gốc phát < 10cm, 

cắt dây leo quấn quanh cây trồng. Thời gian thực hiện trước 30/3. 

Lần 2: Phát thực bì trên toàn bộ diện tích, chiều cao gốc phát < 10cm. Làm cỏ 

xới đất quanh gốc cây trồng sâu 7-10cm, trong phạm vi đường kính 0,6 m, cắt gỡ dây 

leo quấn quanh cây trồng. 

Bón phân:  

- Năm 2: Bón phân hữu cơ, liều lượng bón 3kg/gốc, chia 2 lần. Cách bón: đào 

rãnh phía trên dốc hình vòng cung rộng 10cm, sâu 10-15cm, dài 30cm, cách xa gốc 

25-30 cm, rắc phân vào sau đó lấp kín đất. 

- Năm 3: Bón phân hữu cơ, liều lượng bón 4kg/gốc, chia 2 lần. Cách bón: đào 

rãnh phía trên dốc hình vòng cung rộng 10cm, sâu 10-15cm, dài 30cm, cách xa gốc 

25-30 cm, rắc phân vào sau đó lấp kín đất. 
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- Năm 4: Bón phân hữu cơ, liều lượng bón 5kg/gốc, chia 2 lần. Cách bón: đào 

rãnh phía trên dốc hình vòng cung rộng 10cm, sâu 10-15cm, dài 30cm, cách xa gốc 

25-30 cm, rắc phân vào sau đó lấp kín đất 

- Những năm tiếp theo cho đến hết chu kỳ khinh doanh bón phân như năm thứ 

4. ( lượng phân chuồng bón cho cây Sa Nhân Tím một phần lấy từ lượng phân ngựa, 

dê và chất thải thức ăn thô đã được ủ, phần còn lại công ty sẽ thu mua ở địa phương 

và khu vực lân cận). 

d) Giải pháp phòng trừ sâu bệnh 

Thường xuyên tuần tra thăm vườn rừng, kiểm tra tình hình sâu bệnh hại để 

phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời, tạo điều kiện cho cây phát triển tốt nhất, 

mang lại hiệu quả và giá trị kinh tế cao. 

e) Giải pháp kỹ thuật chăn nuôi ngựa, dê: 

- Ngựa và dê là hai loài vật nuôi đơn giản tốn ít thức ăn, thịt của chúng là 

nguồn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, ngoài ra sương ngựa còn có thể nấu cao. 

- Chuồng nuôi ngựa, dê được xây bằng gạch không nung, khung sắt lợp mái 

tôn, Trong chuồng có thiết kế cửa sổ thông gió ấm áp vào mùa đông và mát vào mùa 

hè, cách nền chuồng 1.5- 1.8 mét.  

- Diện tích chuồng nuôi ngựa: 1.800 m2, chuồng nuôi dê là 1.600 m2 

- Nền chuồng láng xi măng để bảo vệ tốt móng ngựa, dê. Độ dốc của nền 

chuồng là 1-2% so với rãnh thoát nước trong chuồng. 

- Mặt trước của chuồng và các mặt bên của chuồng, thiết kết 2-3 khoang để 

thuận lợi cho việc chăm sóc ngựa và dê.  

- Khu sử lý chất thải rộng 600 m2 được chia thành hai khu, khu thu gom chất 

thải vật nuôi và khu ủ chất thải thành phân hữu cơ để bón cho cây Sa Nhân Tím dưới 

tán rừng (Chất thải gồm phân vật nuôi và thức ăn thô còn thừa trong quá trình chăm 

sóc vật nuôi). 

- Loại thức ăn: Thông thường, hằng ngày ngựa và dê được thả ngoài bãi để vận 

động và có thể tự kiếm 30% lượng thức ăn cần thiết. Vì vậy, khi ngựa và dê ở tại 

chuồng, cần bổ sung một lượng thức ăn tương đương với 70% nhu cầu của chúng, bao 

gồm cả thức ăn thô và thức ăn tinh. 

- Thức ăn thô: cỏ voi, cỏ TD 58, cây chối, các loại phụ phẩm nông nghiệp như 

thân cây ngô, lá lạc, dây lang. Vào mùa đông, thức ăn thô tươi khan hiếm, có thể 

chuẩn bị rơm khô để làm thức ăn thô khô cho ngựa và thức ăn tinh cho dê. 

- Khi cho ăn thức ăn thô khô thì tỉ lệ thay thế 1 thô khô bằng 3 thô tươi. Ngoài 

thức ăn thô, bà con cần bổ sung thêm thức ăn tinh cho ngựa và dê. Đây là nguồn thức 

ăn quan trọng giúp cung cấp dinh dưỡng để ngựa, dê phát triển tốt hơn.  

- Để phòng bệnh cho ngựa và dê, cần làm tốt khâu vệ sinh chuồng trại: tiến 

hành quét vôi 2 lần/ năm hoặc phun thuốc sát trùng Crizin 2%, một năm 3 lần. Các 
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bệnh thường gặp ở ngựa là bệnh ký sinh trùng đường máu, bệnh ký sinh trùng đường 

tiêu hóa.  

- Phòng bệnh ký sinh trùng đường máu: Dùng Azidin, pha dung dịch 7%, tiêm 

1 năm 2 lần. 

- Phòng bệnh ký sinh đường tiêu hóa: + Đối với ngựa, dê con: khi được 21 

ngày, tiêm phòng lần 1; khi được 90 ngày, tiêm lặp lại. Dùng Levamixon 7%, 1ml/ 

15kg thể trọng, tiêm bắp. 

-  Đối với ngựa, dê trưởng thành, cũng dùng levamixon 7% hoặc Hemectin để 

tiêm phòng bệnh, định kỳ 1 năm 2 lần. 

- Phòng bệnh định kỳ là một khâu rất quan trọng trong quy trình chăn nuôi. 

Phòng bệnh tốt không những giúp ngựa, dê phát triển tốt mà còn giúp người chăn nuôi 

giảm thiểu rủi ro, tăng hiệu quả kinh tế. 

        * Mô hình thiết kế khu nuôi ngựa, dê: 

  Chuồng nuôi ngựa, dê: Dạng nhà kết cấu thép, tường gạch không nung 

(hoặc rào gỗ), mái tôn.   

 * Tiêu chuẩn thiết kế chuồng nuôi ngựa: 30 m2/con ngựa.  

TT DANH MỤC DIỆN TÍCH ĐVT 

1 Diện tích chuồng nuôi  6 m2 

2 Sân chơi  12 m2 

3 Giao thông  6 m2 

4 Diện tích cách ly  6 m2 

5 Tổng  30 m2 

 

- Tổng khu nuôi ngựa có diện tích: 29.000 m2.  

+ Tiêu chuẩn diện tích xây dựng chuồng ngựa: 6m2/con.  

+ Tổng diện tích xây dựng chuồng: 6m2
 × 300 con = 1.800 m2.  

+ Diện tích sân chơi, nhà kho, khu cách ly, giao thông, khuôn viên, xử lý 

chất thải: 27.200 m2.  

* Tiêu chuẩn thiết kế chuồng nuôi dê: 20 m2/con dê.  

TT DANH MỤC DIỆN TÍCH ĐVT 

1 Diện tích chuồng nuôi 4 m2 

2 Sân chơi  8 m2 

3 Giao thông  4 m2 

4 Diện tích cách ly  4 m2 

5 Tổng  20 m2 

- Tổng khu nuôi dê có diện tích : 20.000 m2.  

+ Tiêu chuẩn diện tích xây dựng chuồng dê: 4m2/con.  
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+ Tổng diện tích xây dựng chuồng: 4m2
 × 400 con = 1.600 m2.  

+ Diện tích sân chơi, nhà kho, khu cách ly, giao thông, khuôn viên, xử lý 

chất thải: 18.400 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Giải pháp về thu hoạch: 

- Đối với cây Keo lai trồng thâm đến năm thứ 10 cho thu hoạch. 

 - Đối với cây Bạch đàn cao sản trồng thâm đến năm thứ 5 cho thu hoạch chu kỳ 

1 tiến hành chăm sóc 2 năm chu kỳ chồi đến năm thư 10 được thu hoạch chu kỳ thứ 2. 

- Đối với cây Sa Nhân Tím bắt đầu thu hoạch từ năm thứa 3 trở đi, khi thu 

hoạch bằng cách dùng kéo cắt sát chùm quả hoặc dùng tay hái quả để lại cuống quả để 

tạo ra nhiều hoa đợt mới, phơi khô cho vào bao tải để nơi thoáng mát, khô ráo. Thời 

gian bảo quản có thể kéo dài đến một năm. 

- Đối với chăn nuôi ngựa sau 2 năm sẽ cho sản phẩm ngựa thịt, chăn nuôi dê 

sau 1 năm sẽ cho sản phẩm dê thịt. 

Các sản phẩm thu hoạch công ty sẽ ký hợp đồng với các cơ sở, đơn vị chế biến, 

bao tiêu toàn bộ 100%. 

8. Phương án huy động vốn: 

Trong những năm gần đây nhà nước nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng đã 

có nhiều chính sách ưu đãi tài chính cho phát triển trồng rừng như chính sách về vay 

vốn đầu tư và hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của 

Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 
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nông thôn; Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính 

sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp; Nghị định số 75/2015/NĐ-CP, ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, 

chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững 

và hỗ trợ đồng bảo dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020; Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 

– 2025; Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn Về ban hành định mức hỗ trợ với từng loại hạng mục, công trình thuộc 

dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 

giai đoạn 2020 – 2025; Nghị định số 116/2018/NĐ-Cp ngày 07/9/2018 của chính phủ 

về việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 

của chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

Để huy động vốn cho dự án công ty sẽ huy động theo phương án sau: 

- Để đảm bảo thực hiện được dự án theo đúng tiến độ đề ra, trước mắt công ty 

sẽ sử dụng nguồn vốn tự có là 9.583.000 nghìn đồng (là tiền vốn góp của các cổ đông) 

và vốn vay từ Ngân hàng khoảng 20.683.000 nghìn đồng. Như vậy với số vốn công ty 

hiện có và vốn vay từ ngân hàng để đầu tư trong giai đoạn 2 năm đầu khi chưa có 

nguồn thu từ dự án (đến năm thứ 3 thì dự án đã có thu bù chi và bắt đầu có lãi) thì 

công ty có đủ năng lực về tài chính để triển khai dự án và hoàn toàn tự chủ về nguồn 

vốn và khả năng hoàn thành kế hoạch như dự án đề ra. 

       9. Các công trình phục vụ dự án. 

       Để phục vụ cho việc trồng rừng nguyên liệu, chăn nuôi gia súc và khai thác sản 

phẩm, Công ty sẽ đầu tư một số hạng mục cơ sở hạ tầng để phục vụ các hoạt động của 

dự án như sau: 

- Chuồng nuôi ngựa: Được xây dựng diện tích 1.800 m2, chiều cao cả mái 

5,8m. 

- Chuồng nuôi dê: diện tích 1.600 m2, chiều cao cả mái 5,8m. 

- Đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ: 2,0 ha (Nhà điều hành, trạm bảo vệ 

rừng, nhà kho, đường băng cản lửa, đường vận xuất, bảng tin, biển báo,…), cụ thể:  

+ Xây dựng nhà điều hành (nhà cấp 4): 01 nhà với diện tích 100 m2, chiều cao 

cả mái 5,1m. 

+ Xây dựng nhà kho (nhà cấp 4): 01 nhà với diện tích 500 m2, chiều cao cả mái 

5,1m. 

+ Xây dựng trạm bảo vệ rừng (nhà cấp 4): 01 trạm với diện tích 30 m2, chiều 

cao cả mái 5,1m. 
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+ Bể chứa nước (02 cái) mỗi cái 30m3 với kích thước rộng, dài, cao là 

(4x5x1,5m) 

+ Đường vận xuất (đường lâm sinh) kết hợp với đường băng cản lửa: chiều dài 

6,0 km. 

+ Đường điện: Có chiều dài 1.500m được đấu nối và kéo từ thôn Suối Mỷ, xã 

Hữu Lân lên khu dự án. 

+ Khu sử lý chất thải có diện tích 600m2. 

+ Hàng dào dây thép gai 3.470m. 

+ Bảng tin: 01 biển. 

+ Biển báo: 03 biển. 

    10. Giải pháp tổ chức thực hiện. 

- Công ty phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Lộc Bình và UBND xã Hữu Lân 

cùng tiến hành giải quyết các thủ tục pháp lý nhanh chóng, kịp thời để triển khai thi 

công dự án đạt hiệu quả cao. 

- Công ty cam kết dự án trong quá trình triển khai sẽ tôn trọng và thực hiện 

theo đúng các quy định về chính sách về đầu tư phát triển sản xuất; hợp đồng sử dụng 

lao động, quy chế quản lý rừng, khai khác xuất nhập khẩu lâm sản và lâm sản ngoài 

gỗ (không thuộc danh mục cấm) và chấp hành các khoản thuế theo quy định. 

- Trong quá trình thực hiện đơn vị sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về 

phòng chống dịch bệnh và có báo cáo hàng quý cho các đơn vị quản lý theo dõi và 

nắm được tỉnh hình triển khai dự án của đơn vị. 

- Công ty đề nghị được hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định của UBND tỉnh 

Lạng Sơn. 

       12. Giám sát và đánh giá kết quả thực hiện dự án 

- Để dự án đi vào thực hiện có hiệu quả, thì việc kiểm tra, giám sát thường 

xuyên của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành là thực sự cần thiết. Hàng quỹ, 

hàng năm, Công ty cổ phần Lâm sản và dược liệu Nguyên Anh báo cáo đánh giá về 

kết quả tiến độ thực hiện dự án và hiệu quả kinh tế dự án gửi các cơ quan liên quan ở 

tỉnh và huyện, xã. Trong quá trình thực thi dự án có vấn đề vướng mắc cần phản ánh 

kịp thời phối hợp với các ngành chức năng để được giải quyết theo quy định của pháp 

luật hiện hành. 

      13. Thời hạn hoạt động của dự án: Công ty cổ phần Lâm sản và dược liệu 

Nguyên Anh thực hiện dự án trong thời gian 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng 

nhận đầu tư hoặc Quyết định đầu tư dự án. 
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PHẦN THỨ NĂM 

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ VÀ VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 

      

 I. Hiệu quả kinh tế của dự án. 

 1. Vốn đầu tư:   

1.1. Chi phí đầu tư trực tiếp sản xuất:  

 a. Chi phí cho trồng, chăm sóc và bảo vệ 1 ha. 

 a1. Trồng  rừng tập trung cây Keo, Bạch đàn 80,0 ha, trong đó: 

- Trồng cây Keo: 47,0ha 

- Trồng cây Bạch đàn: 33,0ha 

+ Trồng, chăm sóc và bảo vệ N1: 1.954.877 Nghìn đồng/ha 

 + Chăm sóc và bảo vệ N2: 1.434.628 Nghìn đồng 

 + Chăm sóc và bảo vệ N3: 1.280.068 Nghìn đồng/ha 

 + Chăm sóc và bảo vệ N4: 757.348 Nghìn đồng 

 + Chăm sóc, bảo vệ và khai thác N5 : 2.043.709 Nghìn đồng 

 + Chăm sóc và bảo vệ N6: 1.280.068 Nghìn đồng 

 + Chăm sóc và bảo vệ N7: 1.280.068 Nghìn đồng 

 + Chăm sóc và bảo vệ N8: 805.348 Nghìn đồng 

 + Chăm sóc và bảo vệ N9 : 805.348 Nghìn đồng 

 + Chăm sóc và bảo vệ và khai thác N10: 6.491.548 Nghìn đồng. 

Tổng chi phí đầu tư cho chu kỳ 10 năm tính cả chi phí khai thác là: 18.133.011 

Nghìn đồng. 

a2. Trồng cây dược liệu (Sa Nhân tím): 237,0ha 

- Trồng, chăm sóc và bảo vệ N1: 6.627.499 Nghìn đồng 

 - Chăm sóc và bảo vệ N2: 1.730.437 Nghìn đồng 

 - Chăm sóc và bảo vệ N3: 1.832.110 Nghìn đồng 

 - Chăm sóc và bảo vệ N4 : 1.047.118 Nghìn đồng 

 - Chăm sóc và bảo vệ N5 : 1.311.468 Nghìn đồng 

 - Chăm sóc và bảo vệ N6 : 1.535.148 Nghìn đồng 

 - Chăm sóc và bảo vệ N7: 1.535.148 Nghìn đồng 

- Chăm sóc và bảo vệ N8: 1.583.148 Nghìn đồng 

- Chăm sóc và bảo vệ N9: 1.583.148 Nghìn đồng 

- Chăm sóc và bảo vệ N10: 1.775.148 Nghìn đồng 

Tổng chi phí đầu tư cho chu kỳ 10 năm là: 20.560.372 Nghìn đồng. 
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b. Tổng chi phí đầu tư cho chăn nuôi gia súc chu kỳ 10 năm: 19.166.500 

Nghìn đồng. 

Tổng kinh phí đầu tư trực tiếp sản xuất bao gồm: trồng rừng, trồng cây 

dược liệu và chăn nuôi gia súc giai đoạn 10 năm là: 57.860.000 Nghìn đồng. 

1.2. Kinh phí xây dựng các công trình phù trợ phục vụ dự án: 7.535.000 

Nghìn đồng. Cụ thể: 

ĐVT: 1000 đồng 

TT NỘI DUNG ĐVT Số lượng Đơn giá 
Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

1 Nhà điều hành (01 nhà)  m2  100 4.000 400.000   

2 Nhà kho (01 nhà)  m2  500 760 380.000   

3 Trạm bảo vệ (01 trạm)  m2  30 2.000 60.000   

4 Đường lâm sinh kết hợp đường 

băng cản lửa 
 km  6,0 25.000 150.000 

  

5 Đường điện  m  1.500 150 225.000   

6 Bảng tin  Cái  1 20.000 20.000   

7 Biển báo  Cái  3 3.000 9.000   

8 Bể chứa nước (02 cái) x 30m3 

(4x5x1,5m) 
 m3  60 1.500 90.000 

  

9 Máy bơm nước  cái  2 5.000 10.000   

10 Chuồng nuôi ngựa (01 chuồng)  m2  1.800 1.500 2.700.000   

11 Chuồng nuôi dê (01 chuồng)  m2  1.600 1.500 2.400.000   

12 Khu sử lý chất thải  m2  600 1.500 900.000   

13 Hàng dào dây thép gai  m  3.470 55 190.850   

  Tổng cộng   
  

7.535.000   

 1.3. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 141.000 Nghìn đồng. 

1.4. Chi phí quản lý dự án: 1,819% tổng chi phí đầu tư xây dựng tức bằng: 

1.526.000 Nghìn đồng  

1.5. Chi phí dự phòng: 5%*chi phí đầu tư xây dựng tức bằng: 3.270.000 

Nghìn đồng 

2. Tổng vốn đầu tư:  30.266.000 Nghìn đồng  

 3. Nguồn vốn:  

 Tổng vốn đầu tư: 30.266.000 Nghìn đồng. 

- Vốn tự có của công ty là: 9.583.000 nghìn đồng. 

 - Vốn vay ngân hàng là: 20.683.000 nghìn đồng. 

Như vậy với cơ cấu vốn đầu tư ban đầu cần bỏ ra theo tỷ lệ 31,66% vốn tự có 

của công ty và 68,34% vốn huy động của ngân hàng trong 02 năm đầu khi chưa có 

thu. 
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 Như vậy với số vốn góp của các cổ đông là 9.583.000 nghìn đồng, vốn huy 

động từ ngân hàng là 20.683.000 nghìn đồng và nguồn thu từ năm thứ 3 trở đi đã có 

thu bù chi và có lãi, do vậy dự án khả thi về tài chính và hoàn vốn đầu tư. 

 Xác định sử dụng nguồn vốn:  

- Vốn tự có của Công ty được sử dụng cho trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng và 

chi phí quản lý dự án, tư vấn... từ năm 2021 – 2023. 

- Vốn vay ngân hàng để chi phí đầu tư cho trồng rừng, chăn nuôi gia súc và 

trồng cây Sa Nhân Tím dưới tán rừng, xây dựng các công trình phù trợ năm 2021-

2023 (Chi tiết xem biểu 04 và 08). 

 4. Tiến độ thực hiện đầu tư: 

- Từ quý II năm 2021 đến quý III năm 2022 thực hiện các thủ tục đầu tư, thuê đất 

và thiết kế trồng rừng, trồng cây dược liệu và chuồng nuôi. 

- Từ quý III đến quý IV năm 2022: Hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép môi 

trường. 

- Từ quý I đến quý II năm 2023: Thực hiện đầu tư xây dựng các công trình phù trợ 

(nhà điều hành, trạm bảo vệ, nhà kho, bể nước, đường vận xuất kết hợp với đường băng 

cản lửa, bảng tin, biển báo, đường điện, …). 

       - Bắt đầu từ qúy III năm 2023 sẽ thực hiện các công đoạn trồng rừng, trồng cây 

dược liệu và xây dựng chuồng trại, nhập con giống.  

5. Doanh thu: 

5.1. Trồng rừng tập trung: 80,0ha:  

    - Tổng doanh thu của 47,0ha cây Keo và 33,0ha cây Bạch đàn/10 năm: 

38.532.000 Nghìn đồng 

5.2. Trồng cây Sa Nhân Tim 237,0 ha: 
- Tổng doanh thu của 237,0 ha/10 năm: 147.660.000 Nghìn đồng 

5.3. Chăn nuôi ngựa, dê:  

    - Tổng doanh thu của chăn nuôi ngựa và dê/10 năm: 32.200.000 Nghìn đồng 

Tổng cộng doanh thu toàn dự án/chu kỳ 10 năm là: 218.392.000 Nghìn 

đồng.  
* Ghi chú: Doanh thu này là doanh thu trần chưa trừ các chi phí của dự án. 

( Chi tiết xem biểu 08 ) 

 6- Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả của Dự án:  

6.1. Các căn cứ đánh giá chỉ tiêu kinh tế: 

* Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế gồm:  

- Hệ số nội hoàn: IRR(%),  

- Giá trị lãi ròng quy về hiện tại: NPV(đồng),  

- Tỉ lệ Hiệu quả và vốn đầu tư: BCR (B/C). 

* Công thức toán học tính toán các chỉ tiêu kinh tế  
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 - Chỉ tiêu NPV(net present value) có thứ nguyên là đơn vị tiền tệ được hiểu là 

giá trị lợi nhuận thực sự của dự án quy về hiện tại: 

  



n

t

t
iCtBtNPV

1

)1).((  

 Trong đó :  

+ T = thời gian tính tóan hay còn gọi là đời sống kinh tế của dự án 

+ Bt : lợi nhuận gia tăng năm thứ t (tiền tệ) 

+ Ct : chi phí năm thứ t (tiền tệ ) 

+ i(%) : tỷ lệ chiết khấu hay gọi là lãi suất xã hội 

- Chỉ tiêu BCR(benefit cost ratio) không thứ nguyên gọi là tỉ số giữa lợi nhuận 

gia tăng và chi phí: 
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- Chỉ tiêu IRR(internal rate of return) tính bằng % được gọi là tỉ lệ sinh lợi nội 

tại hay còn gọi suất lợi nhuận của dự án chính là tỉ lệ chiết khấu mà với tỉ lệ chiết 

khấu này giá trị NPV được định nghĩa ở trên bằng 0 

  0)1).((
1





n

t

t
IRRCtBtNPV  

Ta có đồ thị NPV~ i(%), xác định IRR 

i(%)

NPV(d)

IRR

 
* Cách đánh giá một dự án qua 3 chỉ tiêu kinh tế nói trên : 

- Một dự án được xem là có sinh lợi khi: 

IRR (%)  >   i(%) 

NPV ( đồng )  >   0 (đồng) 

BCR   >  1  
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- Dự án nào có IRR, NPV và BCR lớn hơn thì đáng đầu tư hơn. 

 6.2. Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả của Dự án 

6.2.1. Hiệu quả sản xuất kinh doanh:  

a. Chi phí:  

 - Tổng chi phí đầu tư dự án chu kỳ 10 năm: 70.332.000 Nghìn đồng, trong đó: 

+ Chi phí xây dựng và đầu tư sản xuất: Trồng cây Keo, Bạch đàn, chăn nuôi và 

trồng cây Sa Nhân Tím: 57.860.000 Nghìn đồng. 

+ Chi phí xây dựng các công trình phụ trợ: 7.535.000 nghìn đồng.  

+ Chi phí tư vấn xây dựng dự án: 141.000 Nghìn đồng. 

+ Chi phí quản lý dự án: 1.526.000 Nghìn đồng. 

+ Chi phí dự phòng: 3.270.000 Nghìn đồng. 

 b. Doanh thu: 

Trồng rừng, chăn nuôi gia súc và trồng cây Sa Nhân tím dưới tán rừng chu kỳ 

10 năm: 

 - Tổng doanh thu của dự án chu kỳ 10 năm: 218.392.000 nghìn đồng 

            Trong đó:  

+ Trồng rừng Keo, Bạch đàn: 38.532.000 Nghìn đồng 

  + Trồng Sa Nhân Tím dưới tán rừng: 147.660.000 Nghìn đồng 

+ Chăn nuôi ngựa, dê:  32.200.000 Nghìn đồng. 

- Lợi nhuận sau đầu tư (NCF): 148.062.000 nghìn đồng. 

- Chi phí bán hàng(2%*tổng doanh thu): 4.368.000 nghìn đồng. 

- Lãi vay ngân hàng 8.55%: 1.456.000 nghìn đồng. 

- Thuế VAT 5%* lợi nhuận sau đầu tư: 7.403.000 nghìn đồng. 

- Lợi nhuận sau thuế VAT: 134.835.000 nghìn đồng. 

- Khấu hao 20% lợi nhuận sau VAT: 26.967.000 nghìn đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp: 107.868.000 nghìn đồng. 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 20% lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp: 

21.574.000 nghìn đồng. 

- Lợi nhuận sau thuế (Lợi nhuận dòng = Lợi nhuận trước thuế - thuế thu nhập 

doanh nghiệp): 86.294.000 nghìn đồng. 

 Thời gian hoàn vốn: Sau 10 năm dự án triển khai sản xuất kinh doanh và thu 

hoạch diện tích trồng rừng, chăn nuôi gia súc và trồng Cây Sa Nhân Tím dưới tán 

rừng. Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế (lợi nhuận dòng) của dự án là 86.294.000 nghìn 

đồng. Căn cứ vào biểu 08 thì thời gian hoàn vốn của dự án là 5 năm và trong vòng 10 

năm dự án sẽ hoàn được vốn và có lãi.    

Như vậy từ các chỉ tiêu đánh giá, phân tích hiệu quả kinh tế ta thấy dự án đầu 

tư trồng rừng và chăn nuôi gia súc của công ty cổ phần Lâm sản và dược liệu Nguyên 

Anh là khả thi.   

 6.2.2. Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả của dự án. 
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 a. Thời gian vay vốn: Với mức vay 68,34% vốn thì tổng thời gian vay vốn là 10 

năm từ năm 2021 đến 2030 (thời gian vay/1 chu kỳ là 10 năm) trong đó thời gian trả 

nợ 1 năm (năm 2030). 

 b. Giá trị hiện tại ròng (NPV): 43.446.000 nghìn đồng > 0, tại hệ số chiết 

khấu/lãi xuất ngân hàng i = 8,55%/năm do đó dự án khả thi về mặt tài chính. 

 c. Hệ số hoàn vốn nội tại (IRR): Hệ số hoàn vốn nội tại (IRR): 22,37% >  

8,55% (lãi vay ngân hàng). Vậy dự án có khả năng thu hồi vốn là chắc chắn. 

 d. NPV(Bt): 130.291.000 nghìn đồng 

 e. NPV(Ct):   86.845.000 nghìn đồng 

 f. BCR: 1,5 > 1 (Chi tiết xem biểu 08) 

 g. Cân bằng khả năng trả nợ: Có số dư làm dương cho thấy dự án đảm bảo 

nguồn trả nợ và có lãi.  

 Như vậy từ các chỉ tiêu đánh giá, phân tích hiệu quả kinh tế như NPV, BCR, 

IRR ... ta thấy dự án đầu tư trồng rừng, trồng cây dược liêu và chăn nuôi gia súc của 

công ty cổ phần Lâm sản và dược liệu Nguyên Anh là khả thi.  

II. Hiệu quả xã hội. 

          Dự án được đầu tư sẽ giúp người dân ở vùng dự án ổn định cuộc sống có thêm 

việc làm và thu nhập góp phần xoá đói giảm nghèo, từng bước chuyển dịch sang 

hướng sản xuất hàng hoá. 

          Hàng năm công ty trồng và chăm sóc 80,0 ha rừng (cây Keo 47,0 ha, cây Bạch 

đàn 33,0ha), trồng 237,0 ha cây Sa Nhân Tím và chăn nuôi gia súc trên  diện tích 

14,0ha sẽ giải quyết được việc làm cho khoảng 90 lao động tại chỗ có thu nhập ổn 

định. 

          Trong quá trình thực hiện dự án các hộ nông dân gần vùng dự án có đất 

và có nhu cầu trồng cây Keo, Bạch đàn, trồng cây dược liệu và chăn nuôi gia súc 

sẽ được Công ty hỗ trợ kỹ thuật, cây giống, con giống, tài chính và tiêu thụ sản phẩm. 

           Người dân được học tập, trang bị kỹ thuật sản xuất mới, áp dụng các biện pháp 

kỹ thuật trồng thâm canh theo mô hình nông lâm kết hợp trên đất dốc nhằm phát huy 

tối đa lợi thế của vùng. 

         III. Hiệu quả về môi trường. 

         Thông qua việc trồng rừng thâm canh kết hợp với trồng xen cây dược liệu dưới 

tán rừng nên độ che phủ của rừng không ngừng nâng cao, tăng cường khả năng phòng 

hộ, điều tiết dòng chảy hạn chế xói mòn đất, giảm nhẹ được thiên tai lũ lụt. 

          Nâng cao chất lượng sản xuất nông lâm nghiệp, duy trì sự cân bằng sinh thái 

bảo vệ đa dạng sinh học của hệ sinh thái tạo cảnh quan môi trường xanh sạch, góp 

phần quan trọng cải thiện điều kiện khí hậu.  
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PHẦN THỨ SÁU 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. Kết luận: 

Dự án đầu tư trồng rừng, trồng cây dược liệu và chăn nuôi gia súc của công ty 

cổ phần Lâm sản và Dược liệu Nguyên Anh tại địa bàn xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu và những luận chứng khoa 

học, phù hợp với đặc điểm về điều kiện tự nhiên, dân sinh, kinh tế xã hội và quy 

hoạch của địa phương vùng dự án. Với các tính toán sơ bộ về kinh tế cho thấy dự án 

được đầu tư sẽ đảm bảo cho việc sử dụng đất lâm nghiệp một cách bền vững và hiệu 

quả, đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp, tạo việc làm cho lao động địa phương, 

ổn định đời sống nhân dân vùng dự án, góp phần xoá đói giảm nghèo và có đóng góp 

cho ngân sách. 

II. Kiến nghị: 

Đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở kế hoạch và đầu tư sớm phê duyệt dự án đầu 

tư trồng rừng và chăn nuôi gia súc tại xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để 

dự án của công ty sớm được triển khai thực hiện.  

         Trong quá trình triển khai dự án, đề nghị các cấp ban ngành của tỉnh Lạng Sơn 

quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty trồng, chăn nuôi, chăm sóc, quản lý bảo 

vệ và thu hoạch quả đúng quy trình kỹ thuật đã ban hành trên địa bàn tỉnh để dự án đạt 

hiệu quả như đã xây dựng./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

PHỤ LỤC 

1. Văn bản pháp lý 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

2. Bản vẽ 

- Bản đồ quy hoạch dự án đầu tư trồng rừng, trồng cây dược liệu và chăn nuôi gia 

súc của Công ty Cổ Phần Lâm Sản và Dược Liệu Nguyên Anh; 
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Ngay cftp: 01/06/2012 Noi cftp: Cong an Thanh ph6 Ha N9i 

Dia chi tht!oog tru: S6 l 2-A6, D<im Trdu, Phuimg B(J.ch Dclng, Qu4n Hai Ba Trzmg, 
Thanh pho Ha N9i, Viit Nam 

Oja chi lie!'} l?c: S6 l 2-A6, D<im Trdu, Phu&ng BrJ.ch Dclng, Qu4n Hai Ba Trzmg, 
Thanh pho Ha N9i, Viit Nam 




