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TỜ TRÌNH
Đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng 

đất rừng phòng hộ tại thành phố Tam Kỳ, huyện Nam Trà My và huyện Bắc 
Trà My để thực hiện các dự án đầu tư

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
533/TTr-STNMT ngày 09/7/2021, UBND huyện Nam Trà My tại Tờ trình số 
101/TTr-UBND ngày 18/6/2021, UBND huyện Bắc Trà My tại Tờ trình số 113/TTr-
UBND ngày 24/6/2021, UBND thành phố Tam Kỳ tại Công văn số 1667/VPUBND-
KTN ngày 06/7/2021 về việc điều chỉnh chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng 
phòng hộ tại thành phố Tam Kỳ, huyện Nam Trà My và huyện Bắc Trà My để thực 
hiện các dự án đầu tư; UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị 
quyết với nội dung như sau:

- Theo Quyết định số 4020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về 
phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Tam Kỳ 
thì diện tích đã chuyển mục đích đất rừng phòng hộ đến năm 2020 của là 70,14 
ha; Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 về phê duyệt kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 của thành phố Tam Kỳ, diện tích chuyển mục đích đất rừng 
phòng hộ của năm 2021 là 14,50 ha, tại Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 
10/5/2021 về việc điều chỉnh chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng kỳ cuối 
(2016 - 2020) tại các huyện: Đông Giang, Thăng Bình, Hiệp Đức, Nam Giang, 
Nông Sơn, Phú Ninh và thành phố Tam Kỳ theo Nghị Quyết số 11/NQ-HĐND 
ngày 16/3/2021 của HĐND tỉnh, chỉ tiêu chuyển mục đích đất rừng phòng hộ của 
thành phố Tam Kỳ được điều chỉnh thành 88,62 ha (chuyển cho huyện Hiệp Đức 
4,83 ha). Nay tiếp tục đề nghị điều chỉnh giảm từ 88,62 ha xuống thành 84,74 ha, 
giảm 3,88 ha cho huyện Nam Trà My và Bắc Trà My;   

- Chỉ tiêu phân bổ chuyển mục đích đất rừng phòng hộ sang mục đích khác 
của huyện Nam Trà My là 20 ha (Quyết định số 524/QĐ-UBND), huyện phân bổ 
cho Dự án thủy điện Nước Bươu (tại xã Trà Tập, xã Trà Cang) 1,44 ha, trong khi 
nhu cầu của dự án 5,1 ha, như vậy còn thiếu 3,66 ha xin bổ sung thêm để sử dụng 
cho hạng mục Đập tràn, lòng hồ, đập dâng vai phải, cửa nhận nước, nhà máy thủy 
điện, đường vận hành, khu phụ trợ thuộc Dự án thủy điện Nước Bươu (được 
UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư số 2597/QĐ-UBND ngày 21/7/2017, 
Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1579/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 và 
số 3269/QĐ-UBND ngày 20/11/2020);

- Chỉ tiêu chuyển mục đích đất rừng phòng hộ sang mục đích khác của huyện 
Bắc Trà My là 0,0 ha (Quyết định số 524/QĐ-UBND), nay xin bổ sung 0,22 ha sử 
dụng cho Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV dùng chung đấu nối cụm 
thủy điện Nam Trà My vào hệ thống điện Quốc gia (được UBND tỉnh Quyết định 
chủ trương đầu tư số 1979/QĐ-UBND ngày 14/6/2019). 
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Theo quy định tại khoản 4, Điều 49, Luật Đất đai; khoản 4, Điều 11, Nghị định 

số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và được bổ sung tại khoản 9, Điều 1, Nghị 
định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai: “Trường hợp đến thời 
điểm kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thực hiện hết thì được tiếp tục thực hiện đến 
khi quy hoạch sử dụng đất kỳ tiếp theo được phê duyệt”.

Để đảm bảo quy định pháp luật đất đai, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh 
xem xét ban hành nghị quyết về điều chỉnh chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất 
rừng phòng hộ của thành phố Tam Kỳ, huyện Nam Trà My và huyện Bắc Trà My, 
với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh tăng chỉ tiêu chuyển mục đích đất rừng phòng hộ sang mục 
đích khác của huyện Nam Trà My từ 20 ha lên 23,66 ha, (tăng thêm 3,66 ha) sử 
dụng cho hạng mục Đập tràn, lòng hồ, đập dâng vai phải, cửa nhận nước, nhà máy 
thủy điện, đường vận hành, khu phụ trợ thuộc Dự án thủy điện Nước Bươu tại xã 
Trà Tập và xã Trà Cang.

2. Điều chỉnh tăng chỉ tiêu chuyển mục đích đất rừng phòng hộ sang mục 
đích khác của huyện Bắc Trà My từ 0,0 ha lên 0,22 ha (tăng 0,22 ha) sử dụng cho 
Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV dùng chung đấu nối cụm thủy điện 
Nam Trà My vào hệ thống điện quốc gia. 

3. Điều chỉnh giảm chỉ tiêu chuyển mục đích đất rừng phòng hộ sang mục 
đích khác của thành phố Tam Kỳ từ 88,62 ha xuống 84,74 ha (giảm 3,88 ha), trong 
đó chuyển cho huyện Nam Trà My 3,66 ha và cho huyện Bắc Trà My 0,22 ha. 

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, thống nhất thông qua và ban hành Nghị 
quyết để UBND tỉnh triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật./.

Hồ sơ kèm theo bao gồm: 
- Các Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh: số 2597/QĐ-UBND ngày 

21/7/2017, số 1579/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 và số 3269/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 
và số 1979/QĐ-UBND ngày 14/6/2019;

- Công văn số 1353/STNMT-QLĐĐ ngày 02/7/2021 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường;

- Công văn số 1667/VPUBND-KTN ngày 06/7/2021 của UBND thành phố Tam Kỳ;
- Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 18/6/2021 của UBND huyện Nam Trà My; 
- Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 24/6/2021 của UBND huyện Bắc Trà My;
- Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TN&MT, CT, XD, NN&PTNT;
- UBND TP. Tam Kỳ;
- UBND các huyện: NTM, BTM;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN.
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