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TỜ TRÌNH
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 

đất rừng đặc dụng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để thực hiện dự án 

Kính gửi:   Hội đồng nhân dân tỉnh 

Căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 về 
điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực 
hiện dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất 
rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc 
hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải có 
Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng 
dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 
dụng; 

Trên cơ sở nhu cầu của các địa phương và kết quả kiểm tra, rà soát, tổng 
hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khóa 
X, kỳ họp thứ 4 xem xét thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 
đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa 
bàn tỉnh (riêng huyện Đông Giang không có danh mục chuyển mục đích sử dụng 
đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 trình HĐND tỉnh 
khóa X, kỳ họp thứ 4); với nội dung như sau:

I. Tình hình chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn
Năm 2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020 về danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất 
rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021 và các Nghị quyết: số 25/NQ-
HĐND ngày 19/4/2021, số 53/NQ-HĐND ngày 22/7/2021, số 65/NQ-HĐND 
ngày 29/9/2021 về bổ sung danh mục dự án hồi đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021 cho các huyện, thị xã, thành phố. UBND 
tỉnh đã ban hành các Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết và phê duyệt bổ 
sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, cụ thể:

1. Tổng chỉ tiêu đất trồng lúa được chuyển mục đích sử dụng đất trồng 
lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng năm 2021 trên địa bàn các huyện, 
thị xã, thành phố theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh: 581,38 ha/537 danh mục, 
trong đó:

- Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước là 380,31 ha.
- Chỉ tiêu chuyển mục dích sử dụng đất trồng lúa nước còn lại là 109,23 ha. 
- Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ là 86,05 ha.
- Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng là 5,08 ha.
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2. Kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 
phòng hộ, đất rừng đặc dụng:

- Tổng danh mục thực hiện: 51/537 danh mục được HĐND phê duyệt, đạt 
9,50%.

- Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 
phòng hộ, đất rừng đặc dụng: 35,45 ha/581,38 ha đạt 6,10%. Trong đó:

 + Đất trồng lúa nước là 18,64 ha/380,31 ha (tỷ lệ đạt 4,90%).
 + Đất trồng lúa nước còn lại 2,16 ha/109,93 ha (tỷ lệ đạt 1,96%) 
 + Đất rừng phòng hộ là 14,65 ha/86,05 ha (tỷ lệ đạt 17,02%)
 + Đất rừng dụng đặc dụng là 0 ha/5,08 ha (tỷ lệ đạt 0%).

 (Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm)
3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:
3.1. Tồn tại, hạn chế:
Theo bảng tổng hợp kết quả thực hiện danh mục chuyển mục đích sử 

dụng đất năm 2021 do các địa phương báo cáo, diện tích thực tế thực hiện 
chuyển mục đích sử dụng đất đạt thấp so với đăng ký, trong đó nhiều địa 
phương đạt rất thấp như: Tam Kỳ 8,89%, Hội An 6,25%, Điện Bàn 3,57%, Hiệp 
Đức 8,11 %, Quế Sơn 3,80%, Nam Trà My 0%, Nam Giang 0%, Duy Xuyên 
7,02%, Đại Lộc 4,55%, Núi Thành 0%,...). 

3.2. Nguyên nhân:
- Công tác lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm và lập danh mục dự án 

chuyển mục đích sử dụng đất để trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết là công 
việc thường xuyên, hằng năm của UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tuy nhiên, 
một số địa phương chưa thật sự quan tâm, chưa chủ động kế hoạch triển khai, đơn 
vị tư vấn chưa đảm bảo nên dẫn đến chậm tiến độ, chất lượng chưa đạt yêu cầu, 
mặc dù Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh đã có nhiều văn bản đôn 
đốc, yêu cầu. 

- Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm và thực hiện danh mục 
dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã 
được HĐND tỉnh thông qua của các địa phương đạt tỷ lệ thấp. Đa số các địa 
phương đồng bằng đăng ký rất nhiều dự án nhưng không thể thực hiện được vì 
chưa có nguồn vốn đầu tư, thủ tục đầu tư chưa đầy đủ. Bên cạnh đó, nhiều dự án 
của các ngành đã phân bổ vốn trong năm nhưng không có kế hoạch sử dụng đất 
hoặc danh mục chuyển mục đích sử dụng đất được HĐND tỉnh thông qua phải xin 
ý kiến bổ sung nhiều lần trong năm; công tác triển khai thực hiện ở địa phương 
thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ.  

- Việc triển khai các công tác: bồi thường, GPMB, bố trí tái định cư, 
thu hồi đất, giao đất… cho các dự án đầu tư ở nhiều địa phương do có vướng 
mắc, chậm trể thực hiện, phải đăng ký lại nhiều lần. Việc thực hiện các thủ tục 
đầu tư các dự án từ nguồn vốn xã hội hóa theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà 
đầu tư theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư còn 
kéo dài, chậm tiến độ thực hiện dự án. Đây là các nguyên nhân thực hiện kế 
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hoạch sử dụng đất, thực hiện danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất đạt thấp.

- Một số địa phương đăng ký danh mục khai thác quỹ đất quá lớn, sử 
dụng nhiều đất chuyên trồng lúa nước dọc theo các trục giao thông chính, làm 
tăng chỉ tiêu chuyển mục đích đất lúa và chưa tuân thủ theo Nghị quyết số 
21/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh. Nhiều dự án khu đô thị, khu dân 
cư tồn tại trước đây phải rà soát lại hồ sơ, thủ tục pháp lý để đảm bảo thực hiện 
theo đúng quy định của pháp luật nên chậm triển khai. 

II. Đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022 để thực 
hiện dự án.

1. Căn cứ đề xuất việc chuyển mục đích sử dụng đất.
1.1. Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án.
Căn cứ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 

2022, các danh mục, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 
phòng hộ, đất rừng đặc dụng đề nghị thông qua trong kế hoạch sử dụng đất năm 
2022 đã được HĐND huyện, thị xã, thành phố thống nhất thông qua Nghị quyết 
và đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó: nhu cầu chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa nước 232,42 ha, đất trồng lúa nước còn lại 33,57 ha, 
đất rừng phòng hộ 95,90 ha, đất rừng đặc dụng 1,00 ha.

1.2. Căn cứ pháp lý của việc chuyển mục đích sử dụng trồng lúa.
- Chỉ tiêu sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất còn lại chưa thực hiện 

của Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của UBND các huyện, thị 
xã, thành phố đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Các dự án phù hợp với dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-
2030 của các huyện, thành phố đang triển khai.

- Các dự án nằm trong danh mục đầu tư công năm 2022 của các huyện, thị 
xã, thành phố và các dự án đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, văn bản 
ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

1.3. Sự phù hợp của việc sử dụng đất thực hiện dự án về vị trí, diện tích, 
loại đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

- Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất còn lại chưa chuyển mục đích sử 
dụng đất của các huyện, thị xã, thành phố theo Nghị quyết của HĐND tỉnh là 
503,04 ha (trong đó: đất chuyên trồng lúa nước là 351,26 ha, đất trồng lúa nước 
còn lại là 94,96 ha, đất rừng phòng hộ 51,73 ha, đất rừng đặc dụng 5,08 ha). Nhu 
cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước 232,42 ha, đất trồng lúa nước 
còn lại 33,57 ha, đất rừng phòng hộ 95,90 ha, đất rừng đặc dụng 1,00 ha.    

- Các dự án đề nghị thông qua phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 
2021-2030 của các huyện, thị xã, thành phố đang triển khai.

1.4. Sự phù hợp của việc sử dụng đất thực hiện dự án với quy hoạch các 
ngành, lĩnh vực khác: 

Các dự án đề nghị thông qua phù hợp với quy hoạch các ngành, lĩnh vực 
liên quan.



4

2. Đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.
- Tổng danh mục chuyển mục đích có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, 

đất rừng đặc dụng năm 2022 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh là 233 danh mục 
(gồm 195 danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và 38 danh mục sử 
dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước).

- Tổng diện tích chuyển mục đích đất lúa, rừng phòng hộ, đất rừng đặc 
dụng 362,88 ha (trong đó các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước là 
279,14ha và các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước là 83,74 ha); gồm: 
        + Đất chuyên trồng lúa nước: 232,42 ha.
        + Đất trồng lúa nước còn lại: 33,57 ha.
        + Đất rừng phòng hộ: 95,90 ha.

+ Đất rừng đặc dụng: 1,00 ha.
     Đơn vị tính: ha.

Sử dụng đất nông nghiệp (ha)

Trong đóTT Tên danh mục dự án chuyển mục 
đích sử dụng đất

Số 
lượng 
danh 
mục 

Diện 
tích sử 
dụng 

đất (ha)
Tổng 
cộng LUC LUK RPH RĐD

(1) (2) (4) (5)
(6=7+/
+9+10

)
(7) (8) (9) (10)

 TỔNG CỘNG 233 1.693,20 362,88 232,42 33,57 95,90 1,00

 Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 195 1.225,93 279,14 203,11 22,28 53,75 -

 Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà 
nước 38 467,27 83,74 29,30 11,29 42,15 1,00

I THÀNH PHỐ TAM KỲ 50 228,38 68,59 46,87 3,24 18,48 -

 Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 47 221,97 66,09 44,37 3,24 18,48 -

 Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 3 6,41 2,50 2,50 - - -

II THÀNH PHỐ HỘI AN 3 2,62 0,66 0,66 - - -

 Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 3 2,62 0,66 0,66 - - -

 Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 0 - - - - - -

III THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 13 84,73 21,48 21,48 - - -

 Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 9 29,48 19,80 19,80 - - -

 Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 4 55,25 1,68 1,68 - - -

IV HUYỆN PHÚ NINH 8 36,79 8,97 2,74 - 6,23 -

 Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 6 36,37 8,77 2,54 - 6,23 -

 Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 2 0,42 0,20 0,20 - - -

V HUYỆN HIỆP ĐỨC 13 83,80 9,41 6,98 2,43 - -

 Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 13 83,80 9,41 6,98 2,43 - -

 Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 0 - - - - - -

VI HUYỆN BẮC TRÀ MY 5 3,30 0,68 0,50 0,18 - -

 Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 5 3,30 0,68 0,50 0,18 - -

 Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 0 - - - - - -

VII HUYỆN QUẾ SƠN 24 128,14 30,99 26,26 4,62 0,11 -

 Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 16 39,38 10,65 5,96 4,58 0,11 -
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 Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 8 88,77 20,34 20,30 0,04 - -

VIII HUYỆN TIÊN PHƯỚC 22 271,29 21,85 17,78 4,07 - -

 Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 21 269,14 20,41 16,35 4,07 - -

 Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 1 2,15 1,43 1,43 - - -

IX HUYỆN NÔNG SƠN 5 19,16 6,30 0,60 3,40 2,30 -

 Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 4 19,03 6,17 0,60 3,27 2,30 -

 Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 1 0,13 0,13 - 0,13 - -

X HUYỆN NAM TRÀ MY 6 111,94 5,08 - 4,49 0,59 -

 Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 4 17,50 2,52 - 2,42 0,10 -

 Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 2 94,44 2,56 - 2,07 0,49 -

XI HUYỆN PHƯỚC SƠN 2 4,11 0,02 0,01 0,01 - -

 Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 2 4,11 0,02 0,01 0,01 - -

 Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 0 - - - - - -

XII HUYỆN TÂY GIANG 2 30,34 3,76 0,48 0,04 3,24 -

 Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 1 0,10 0,10 0,10 - - -

 Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 1 30,24 3,66 0,38 0,04 3,24 -

XIII HUYỆN NAM GIANG 4 60,62 20,72 - - 19,72 1,00

 Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 0 - - - - - -

 Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 4 60,62 20,72 - - 19,72 1,00

XIV HUYỆN THĂNG BÌNH 37 156,38 86,36 50,24 1,40 34,72 -

 Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 34 124,56 67,21 49,79 1,40 16,02 -

 Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 3 31,82 19,15 0,45 - 18,70 -

XV HUYỆN DUY XUYÊN 20 137,50 30,28 20,99 9,29 - -

 Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 12 42,68 19,21 18,93 0,28 - -

 Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 8 94,82 11,07 2,06 9,01 - -

XVI HUYỆN ĐẠI LỘC 5 24,42 11,13 11,13 - - -

 Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 4 22,22 10,83 10,83 - - -

 Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 1 2,20 0,30 0,30 - - -

XVII HUYỆN NÚI THÀNH 14 309,68 36,61 25,70 0,40 10,51 -

 Sử dụng vốn ngân sách nhà nước 14 309,68 36,61 25,70 0,40 10,51 -

 Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước 0 - - - - - -

(Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm)
III. Kiến nghị:
Kính trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 4, khóa X xem xét, thống nhất thông 

qua 233 danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 
hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn 
tỉnh (gồm các 195 danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và 38 danh 
mục dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước); với tổng diện tích chuyển 
mục đích là 362,88 ha (trong đó các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước là 
279,14 ha và các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước là 83,74 ha); bao 
gồm: 
        + Đất chuyên trồng lúa nước: 232,42 ha.



6

        + Đất trồng lúa nước còn lại: 33,57 ha.
        + Đất rừng phòng hộ: 95,90 ha.

+ Đất rừng đặc dụng: 1,00 ha.
(Chi tiết danh mục các dự án ở các huyện, thị xã, thành phố theo Phụ lục 

II đính kèm).
* Hồ sơ gửi kèm theo:
- Tờ trình số 981/TTr-STNMT ngày 30/11/2021 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường;
- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục dự án chuyển mục 

đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở TN&MT;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN.
(11 30.TTr chuyen muc dich SD dat trong lua dat rung phong ho)

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky] 
Trần Văn Tân
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