
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
Số:          /TTr-UBND Quảng Nam, ngày        tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác để xây dựng dự án: Đường trục chính vào khu công nghiệp Tam 
Thăng mở rộng, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15/11/2017;

Căn cứ 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;

Căn cứ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 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.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao 
thông tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 413/TTr-BQLGT ngày 02/4/2021 về việc 
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án: Đường 
trục chính vào khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, huyện Thăng Bình, tỉnh 
Quảng Nam và trên cơ sở Báo cáo kết quả thẩm định số 87/BC-SNN&PTNT ngày 
07/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân 
tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng và đất 
lâm nghiệp để thực hiện dự án: Đường trục chính vào khu công nghiệp Tam Thăng 
mở rộng; cụ thể như sau:

1. Thông tin cơ bản về dự án
1.1. Tên công trình: Đường trục chính vào Khu công nghiệp Tam Thăng 

mở rộng.
1.2. Loại, cấp công trình: Công trình Giao thông cấp 2.
- Quy mô công trình: Đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường trục chính vào 

Khu công nghiệp Tam Thăng theo quy hoạch. Điểm đầu giao với Quốc lộ 1, thuộc 
địa phận xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh; điểm cuối giao với đường cứu hộ, cứu 
nạn thành phố Tam Kỳ thuộc địa phận xã Bình Nam, huyện Thăng Bình. Tổng 
chiều dài tuyến là 5,74 km.

- Trắc ngang:
+ Đoạn từ Km2+00 đến Km3+660 (đoạn trước Khu công nghiệp Tam 

Thăng) đầu tư mở rộng hoàn chỉnh mặt cắt ngang theo quy hoạch được duyệt:
Bn= 6m (vỉa hè) + 22m (mặt đường) + 6m (vỉa hè) = 34m.
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+ Đoạn từ Km0+00 đến Km2+00 và đoạn Km3+660 đến Km 5+740 đầu tư 

mở rộng mặt cắt ngang như sau: 
Bn = 2m (lề đất) + 22m (mặt đường) + 2m (lề đất) = 26m.
1.3. Chủ đầu tư và các thông tin liên hệ:
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.
- Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh 

Quảng Nam.
- Địa chỉ: Số 32 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
1.4. Tổng mức đầu tư: 230 tỷ đồng.
1.5. Địa điểm xây dựng: Xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh; xã Tam Thăng, 

thành phố Tam Kỳ; xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
1.6. Tiến độ thực hiện: Năm 2017-2021.
2. Diện tích, vị trí đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác
Theo Báo cáo kết quả thẩm định số 87/BC-SNN&PTNT ngày 07/4/2021 

của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc trình phê duyệt chủ trương chuyển mục 
đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án: Đường trục chính vào 
khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh 
Quảng Nam; cụ thể:

a) Diện tích, hiện trạng và quy hoạch 03 loại rừng:
Tổng diện tích dự án: 3,512 ha; trong đó:
- Quy hoạch rừng phòng hộ: 0,04 ha; có hiện trạng là rừng trồng.
- Ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 3,472 ha; trong đó:

+ Rừng trồng: 1,403 ha.
+ Đất trống: 2,069 ha.

 Đối chiếu diện tích 1,403 ha rừng trồng nêu trên với Quy hoạch Bảo vệ và phát 
triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn trước ban hành tại Quyết định số 2462/QĐ-
UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh thì thuộc quy hoạch rừng phòng hộ.

Theo Điều 41b, Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính 
phủ, quy định: “Đối với diện tích rừng đã được quy hoạch cho mục đích sử dụng 
khác không phải lâm nghiệp nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định 
chuyển mục đích sử dụng rừng thì áp dụng quy định về chuyển mục đích sử dụng 
đối với loại rừng tương ứng trước khi phê duyệt quy hoạch đưa diện tích rừng đó 
sang mục đích khác không phải lâm nghiệp.” 
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b) Diện tích rừng phải chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác
Căn cứ theo quy định hiện hành, trong ranh giới triển khai Dự án có diện tích 

rừng trồng nằm trong quy hoạch lâm nghiệp phải chuyển mục đích sử dụng sang mục 
đích khác là 1,443 ha.

c) Loài cây, trữ lượng rừng: khu vực xây dựng Dự án có hiện trạng là rừng 
trồng Keo lưỡi liềm năm 2015, 2016 từ nguồn vốn trồng rừng thay thế; rừng trồng 
chưa có trữ lượng.

3. Sự cần thiết đầu tư Dự án
Việc đầu tư Dự án Đường trục chính vào khu công nghiệp Tam Thăng mở 

rộng nhằm tạo cơ sở hạ tầng thiết yếu giúp thu hút, kêu gọi đầu tư vào Khu công 
nghiệp Tam Thăng, góp phần phát triển hệ thống giao thông vận tải, phục vụ sản 
xuất công nghiệp, vận tải hàng hóa, du lịch, dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai. Dự án đã được Hội đồng nhân dân 
tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Công văn số 185/HĐND-TTHĐ ngày 
23/9/2016 và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phê duyệt dự án đầu tư xây 
dựng công trình tại Quyết định số 244/QĐ-KTM ngày 27/10/2017. 

4. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan: 
Dự án Đường trục chính vào khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng được 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất thẩm định tại Báo cáo số 111/BC-SKHĐT ngày 
16/3/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 
185/HĐND-TTHĐ ngày 23/9/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phê duyệt 
dự án tại Quyết định số 244/QĐ-KTM ngày 27/10/2017; được UBND tỉnh phê duyệt 
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 
08/3/2019 và nằm trong danh mục thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam tại Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh. Như vậy, dự án: Đường trục chính vào khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng 
đảm bảo tính pháp lý và cơ bản đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật có 
liên quan. 

5. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Dự án thuộc danh mục thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

tại Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
(phụ lục 1, trang 50).

6. Về đánh giá tác động môi trường của dự án: Dự án được UBND tỉnh 
Quảng Nam phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 
711/QĐ-UBND ngày 08/3/2019.

7. Nhận xét, kiến nghị
Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ dự án, UBND tỉnh xét thấy dự án: Đường 

trục chính vào khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, xã Bình Nam, huyện Thăng 
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Bình đủ điều kiện và đáp ứng đủ các tiêu chí để quyết định chủ trương chuyển 
mục đích sử dụng rừng trồng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác theo quy định 
tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ. 

(Kèm theo các hồ sơ liên quan)
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định./. 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NN&PTNT, TN&MT,
KH&ĐT;
- BQL Khu KTM Chu Lai;
- BQL ĐTXD các CTGT tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN.
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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