
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /TTr-UBND

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

Quảng Nam, ngày        tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác để thực hiện dự án: Nâng cấp Nghĩa trang nhân dân xã Tam Phú, 
thành phố Tam Kỳ, 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 UBND thành phố Tam Kỳ tại Tờ trình số 209/TTr-UBND 
ngày 01/9/2021 đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để 
xây dựng dự án: Nâng cấp Nghĩa trang nhân dân xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, 
tỉnh Quảng Nam - gọi tắt là dự án; Báo cáo kết quả thẩm định số 282/BC-
SNN&PTNT ngày 16/9/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND tỉnh kính 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; cụ thể như sau:

1. Thông tin cơ bản về dự án
a) Tên công trình: Nâng cấp Nghĩa trang nhân dân xã Tam Phú.
(Trước đây dự án có tên gọi cũ là: Nghĩa trang nhân dân Phú Đông; đã 

được UBND thành phố Tam kỳ điều chỉnh tên dự án tại Quyết định số 5916/QĐ-
UBND ngày 15/9/2021).

b) Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ.
c) Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu mai táng, cải táng mồ mả của nhân 

dân và di dời mồ mả liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng trong khu vực vùng 
Đông; tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý theo quy hoạch được duyệt và 
bảo vệ môi trường.

d) Nội dung và quy mô đầu tư: Đầu tư hoàn thiện nghĩa trang bao gồm các 
hạng mục giao thông, san nền, thoát nước, cấp nước, cấp điện và các công trình 
phụ trợ. Quy mô sử dụng đất 18,5 ha.

e) Nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty TNHH 
Tư vấn thiết kế xây dựng Bạch Đằng.
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f) Địa điểm xây dựng: Xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ.
g) Loại, cấp công trình: Nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.
h) Tổng mức đầu tư: 102.191.021.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ hai tỷ, 

một trăm chín mươi mốt triệu, không trăm lẻ hai ngàn đồng y)
i) Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất và nguồn tỉnh hỗ trợ.
k) Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 - 2024.
l) Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 
2. Diện tích, vị trí đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác
Theo Báo cáo tổng hợp điều tra khảo sát, rà soát diện tích rừng và đất lâm 

nghiệp do Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Lâm Sinh Toàn Quốc lập; 
được Sở Nông nghiệp và PTNT xác nhận tại Công văn số 2797/SNN&PTNT-
CCKL ngày 25/12/2021 về việc xác nhận hiện trạng rừng dự án: Nâng cấp Nghĩa 
trang nhân dân xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ với tổng diện tích là 18,5 ha; cụ 
thể:

- Theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh phê 
duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2011 - 2020, gồm:

+ Quy hoạch rừng phòng hộ: 3,68 ha; có hiện trạng rừng trồng là: 1,68 ha 
và đất trống là: 2,0 ha.

+ Ngoài quy hoạch lâm nghiệp (N3LR): 14,82 ha; có hiện trạng rừng trồng 
là: 7,21 ha và đất trống là: 7,61 ha.

- Đối chiếu diện tích rừng trồng 7,21 ha nằm ngoài quy hoạch quy hoạch 
lâm nghiệp nêu trên với Quyết định 2462/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 về việc phê 
duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020, 
thì thuộc quy hoạch rừng phòng hộ.

b) Diện tích rừng phải chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác
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.”

Căn cứ theo quy định này, dự án: Nâng cấp Nghĩa trang nhân dân xã Tam 
Phú, thành phố Tam Kỳ có diện tích rừng trồng thuộc quy hoạch lâm nghiệp phải 
chuyển mục đích sử dụng là: 8,89 ha.

c) Loài cây, trữ lượng: Rừng trồng Keo lưỡi liềm 2015. Rừng trồng chưa có 
trữ lượng.
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d) Nguồn gốc rừng: Rừng trồng từ nguồn vốn dự án Bảo vệ và Phát triển rừng.
3. Sự cần thiết đầu tư dự án

Theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1166/SKHĐT-LĐVX 
ngày 28/6/2021, dự án Nâng cấp Nghĩa trang nhân dân xã Tam Phú đã được Hội 
đồng nhân dân và UBND thành phố Tam Kỳ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị 
quyết số 215/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 và phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định 
số 6364/QĐ-UBND ngày 19/11/2020. Theo đó, dự án khi đi vào hoạt động sẽ tạo 
điều kiện cho nhân dân khu vực vùng Đông thành phố Tam Kỳ có nơi chôn cất 
mồ mã tập trung, giảm được việc chôn cất mồ mã tự phát gần khu dân cư; các dự 
án đầu tư xây dựng trong khu vực vùng Đông Tam Kỳ có nơi quy tập, di dời mồ 
mã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng thi công các công trình 
đúng tiến độ đề ra.

4. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan 
Theo ý kiến của UBND thành phố Tam kỳ thì địa phương khẳng định đã tuân 

thủ đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam trong 
thực hiện các thủ tục đầu tư dự án; dự án đã được Hội đồng nhân dân và UBND 
thành phố Tam Kỳ xem xét, đánh giá sự cần thiết, hiệu quả kinh tế xã hội và phê 
duyệt dự án theo quy định hiện hành. 

5. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1808/STNMT-

QLĐĐ ngày 20/8/2021 về việc góp ý nội dung trình quyết định chủ trương chuyển 
mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với dự án: Nâng cấp Nghĩa trang 
nhân dân xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ; xác định dự án đã đăng ký vào Kế hoạch 
sử dụng đất năm 2021 của thành phố Tam Kỳ và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 
Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 với diện tích 18 ha; trong đó đất 
rừng phòng hộ 13 ha, đất chưa sử dụng 05 ha.

6. Tài liệu 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 2455/QĐ-UBND ngày 04/9/2020.

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

cấp Nghĩa trang nhân dân xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ 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 quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP 
ngày 15/7/2020 của Chính phủ.

Hồ sơ UBND tỉnh gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh gồm: 
- Đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng 

dự án của UBND thành phố Tam Kỳ; 
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- Báo cáo đề xuất dự án đầu tư kèm theo văn bản thẩm định của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền: Quyết định số 6364/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của 
UBND thành phố Tam Kỳ về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp Nghĩa trang nhân 
dân xã Tam Phú.

- Tài liệu về đánh giá tác động môi trường của dự án: Quyết định số 
2455/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt báo cáo 
đánh giá tác động môi trường dự án;

- Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (kèm theo Bản đồ hiện trạng 
rừng tỷ lệ 1/2.000 theo quy định).

- Các tài liệu khác liên quan đến dự án kèm theo (QH, KHSD đất, QH Lâm 
nghiệp, Hồ sơ thẩm định....).

Kính đề nghị 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, XD;
- UBND thành phố Tam Kỳ;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN.
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
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[daky]
Hồ Quang Bửu
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