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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG NAM 
 

 

 

Số: 4893  /TTr-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

   Quảng Nam, ngày  24  tháng 8 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2011 -2020 trên địa bàn xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, 

tỉnh Quảng Nam 

 

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 
 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhận được Đơn trình bày số 

01/2020/TTr-ĐL ngày 20/02/2020 của Công ty TNHH Đức Lộc về việc trình bày 

những vướng mắc trong quá trình điều chỉnh giấy phép khai thác và chế biến 

khoáng sản tại khu vực Hố Bứa, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam; 

UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên 

và Môi trường và UBND huyện Tiên Phước rà soát quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với diện tích 6,33 ha thuộc 

quy hoạch rừng phòng hộ tại khu vực Hố Bứa, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước. 

 Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Tiên Phước (Tờ trình số 151/TTr-

UBND ngày 29/6/2020); ý kiến tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường (Công 

văn số 1295/STNMT-QLĐĐ ngày 01/7/2020) và đề nghị của Sở Nông nghiệp và 

PTNT (Tờ trình số 217/TTr-SNN&PTNT ngày 20/8/2020); UBND tỉnh kính trình 

kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch 

Bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước như sau: 

 1. Lý do điều chỉnh 

Điểm mỏ khu vực Hố Bứa, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước được UBND 

tỉnh Quảng Nam cấp Giấy phép khai thác vàng gốc và thuê đất cho Công ty 

TNHH Đức Lộc (gọi tắt là Công ty) tại Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 

30/6/2011, thời hạn cấp phép khai thác từ 30/6/2011 đến 29/9/2019; hồ sơ cấp 

phép khai thác đã căn cứ theo các quy định tại Luật Khoáng sản năm 2005. 

Sau khi kiểm tra, rà soát theo các quy định tại Luật Khoáng sản 2010 

(Luật mới) có hiệu lực từ ngày 01/7/2011 thì Giấy phép khai thác đã cấp chưa có 

kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt. Do đó, UBND tỉnh có Công văn số 4329/UBND-KTN ngày 

12/11/2012 yêu cầu Công ty hợp đồng với tổ chức có đủ điều kiện hành nghề 

tiến hành thăm dò khoáng sản để lập Đề án thăm dò và tiến hành thăm dò 

khoáng sản. Đến ngày 27/7/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 

3062/BTNMT-ĐCKS về việc phê duyệt Báo cáo thăm dò, nâng cấp trữ lượng 

trong khu vực cấp phép khai thác vàng gốc tại tỉnh Quảng Nam và UBND tỉnh 

đã ban hành Quyết định số 2933/QĐ/UBND ngày 19/8/2015 phê duyệt trữ 

lượng khoáng sản vàng gốc trong Báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng 

vàng gốc tại điểm mỏ Hố Bứa với diện tích là 9,34 ha. 
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Việc điều chỉnh mở rộng diện tích và trữ lượng cho điểm mỏ tại khu vực 

Hố Bứa, xã Tiên Lập theo Quyết định số 2933/QĐ/UBND ngày 19/8/2015 của 

UBND tỉnh với diện tích 9,34 ha có một phần diện tích nằm trong quy hoạch 

rừng phòng hộ là 6,33 ha theo Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 

của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2011- 2020 (nay được rà soát, điều chỉnh theo Quyết định số 120/QĐ-

UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả điều chỉnh, bổ 

sung Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-

2020). 

Quá trình hoàn chỉnh thủ tục cấp lại giấy phép theo Luật Khoáng sản 2010 

(Luật mới) đang ở giai đoạn đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định 

và công bố khu vực có khoáng sản vàng gốc phân tán nhỏ lẻ, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường chưa thống nhất do 6,33 ha trong vùng khoanh định, công bố khu 

vực có khoáng sản vàng gốc phân tán nhỏ lẻ chưa được điều chỉnh khỏi quy 

hoạch rừng phòng hộ. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối 

hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, UBND huyện Tiên 

Phước, UBND xã Tiên Lập và Công ty TNHH Đức Lộc kiểm tra, xác định hiện 

trạng rừng tại khu vực Hố Bứa, theo đó xác nhận hiện trạng có trong khu vực Hố 

Bứa là rừng trồng keo do người dân tự trồng. 

Từ những lý do nêu trên, việc chuyển đổi từ quy hoạch rừng phòng hộ 

sang quy hoạch rừng sản xuất đối với diện tích 6,33 ha tại khu vực Hố Bứa, xã 

Tiên Lập là cần thiết nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và phù 

hợp với tiêu chí rừng sản xuất. 

2. Phạm vi điều chỉnh 

Điều chỉnh cục bộ diện tích 6,33 ha quy hoạch rừng phòng hộ (có hiện trạng 

là rừng trồng Keo) sang quy hoạch rừng sản xuất tại Hố Bứa, xã Tiên Lập, huyện 

Tiên Phước (quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 120/QĐ-

UBND ngày 11/01/2017 về việc phê duyệt kết quả điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 

Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020). 

 Bổ sung diện tích 6,428 ha (trong đó: rừng tự nhiên là 4,732 ha và rừng 

trồng là 1,696 ha) theo đề nghị của UBND huyện Tiên Phước tại Tờ trình số 

151/TTr-UBND ngày 29/6/2020 từ quy hoạch rừng sản xuất vào quy hoạch rừng 

phòng hộ để thay thế cho diện tích rừng phòng hộ bị chuyển đổi nhằm đảm bảo 

tiêu chí đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất của Tỉnh đã được Chính 

phủ phê duyệt tại Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 07/10/2019. 

3. Nội dung đối chiếu giữa quy hoạch điều chỉnh với quy hoạch đã duyệt 

a) Nội dung điều chỉnh: 

Điều chỉnh cục bộ diện tích 6,33 ha quy hoạch rừng phòng hộ sang quy 

hoạch rừng sản xuất tại Hố Bứa, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước; cụ thể: 
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TT TT TT Tên khu vực 
Diện tích 

(ha) 

QH đã duyệt QH điều chỉnh 

Rừng phòng 

hộ 
Rừng sản xuất Rừng sản xuất 

1 Hố Bứa 9,34 6,33 3,01 9,34 

Tổng diện tích 9,34 6,33 3,01 9,34 

Toàn bộ khu vực triển khai thực hiện dự án có hiện trạng là rừng trồng 

Keo, không có rừng tự nhiên. Diện tích 6,33 ha được quy hoạch rừng phòng hộ 

nhưng thực tế không có chức năng phòng hộ, chủ yếu là rừng trồng sản xuất của 

người dân từ trước khi đưa vào quy hoạch rừng phòng hộ. 

b) Bổ sung diện tích 6,428 ha theo đề nghị của UBND huyện Tiên Phước 

và UBND xã Tiên Lập từ quy hoạch rừng sản xuất vào quy hoạch rừng phòng 

hộ để thay thế cho diện tích rừng phòng hộ bị chuyển đổi. 

c) Hồ sơ gửi kèm theo gồm có: 

- Đơn trình bày số 01/2020/TTr-ĐL ngày 20/02/2020 của Công ty TNHH 

Đức Lộc. 

- Tờ trình số 217/TTr-SNN&PTNT ngày 20/8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

-  Công văn số 1295/STNMT-QLĐĐ ngày 01/7/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường. 

- Tờ trình số 151/TTr-UBND ngày 29/6/2020 của UBND huyện Tiên Phước. 

- Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 26/6/2020 của UBND xã Tiên Lập. 

- Sơ đồ vị trí và bảng kê tọa độ các vị trí đề nghị điều chỉnh. 

Để sớm hoàn thiện thủ tục triển khai đầu tư dự án đảm bảo hoàn thành theo 

tiến độ đã đề ra, UBND tỉnh kính trình kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 

IX xem xét, cho điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020 từ quy hoạch rừng phòng hộ sang quy hoạch 

rừng sản xuất tại khu vực Hố Bứa, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước với diện tích 

6,33 ha; đồng thời điều chỉnh diện tích 6,428 ha từ quy hoạch rừng sản xuất vào 

quy hoạch rừng phòng hộ trên địa bàn xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước nhằm đảm 

bảo tiêu chí đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất của Tỉnh đã được 

Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 07/10/2019. 

 Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất./. 

Nơi nhận:  
 - Như trên; 

 - TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

 - Các PCT UBND tỉnh; 

 - Các đại biểu HĐND tỉnh; 

 - Sở NN và PTNT, TN và MT; 

 - UBND huyện Tiên Phước; 

 - CPVP; 

 - Lưu: VT, TH, KTN (Tâm). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Hồ Quang Bửu 
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