
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: Đầu tư xây dựng công trình đường dây và 
trạm biến áp 110 kV dùng chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My vào 

hệ thống điện Quốc gia

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 Công ty Cổ phần Tư vấn và phát triển điện Cửu Long tại 
Đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự 
án: Đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV dùng chung đấu 
nối cụm thủy điện Nam Trà My vào hệ thống điện Quốc gia (gọi tắt là dự án); Báo 
cáo kết quả thẩm định số 281/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: Đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp 110 
kV dùng chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My vào hệ thống điện Quốc gia. 

b) Loại, cấp công trình: Công trình đường dây và trạm biến áp cấp 2. 
c) Chủ đầu tư và các thông tin liên hệ:
- Chủ đầu tư: Liên danh các nhà đầu tư cụm thủy điện Nam Trà My.
- Đại diện chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tư vấn và phát triển điện Cửu Long.
- Địa chỉ: Thôn 3, xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
- Điện thoại: 02353.502.345.
d) Tổng mức đầu tư: 355.501.621.000 đồng. 
e) Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn 02 huyện: Nam Trà My và Bắc Trà My.
f) Tiến độ thực hiện: năm 2018-2021.
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2. Diện tích, vị trí đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng
Theo Báo cáo tổng hợp điều tra khảo sát, rà soát diện tích rừng và đất lâm 

nghiệp do Viện Nghiên cứu lâm sinh lập; được Sở Nông nghiệp và PTNT xác nhận 
tại Công văn số 1016/SNN&PTNT-CCKL ngày 20/5/2021 về việc xác nhận hiện 
trạng rừng và quy hoạch 03 loại rừng công trình Đường dây 110 kV dùng chung 
đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My vào hệ thống điện Quốc gia; cụ thể:

a) Diện tích, hiện trạng và quy hoạch 03 loại rừng đối với các vị trí trụ, 
trạm cắt và trạm biến áp (diện tích theo số liệu đo đạc thực tế) với tổng diện tích: 
91.114 m2; 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: 4.831 m2; trong đó: rừng trồng: 1.689 m2 và 
đất trống: 3.142 m2.

+ Quy hoạch rừng sản xuất: 65.587 m2; trong đó: rừng trồng: 19.223 m2 
và đất trống: 46.364 m2.

+ Ngoài quy hoạch lâm nghiệp (N3LR): 20.696 m2; trong đó: rừng trồng: 
2.489 m2 và đất trống: 18.207 m2.

- Đối chiếu diện tích rừng trồng 2.489 m2 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, thuộc quy hoạch rừng sản xuất là: 835 m2 và ngoài quy hoạch lâm nghiệp 
là: 1.654 m2.

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 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 một số điều của Luật Lâm nghiệp, 
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, thì dự án: Đầu tư xây dựng công trình đường dây 
và trạm biến áp 110 kV dùng chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My vào hệ 
thống điện Quốc gia có diện tích rừng trồng thuộc quy hoạch lâm nghiệp phải 
chuyển mục đích sử dụng là: 21.747 m2.

c) Loài cây, trữ lượng: Rừng trồng Keo, có trữ lượng bình quân 80 m3/ha.
d) Nguồn gốc rừng: Rừng trồng của người dân đang quản lý, sử dụng.
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3. Sự cần thiết đầu tư dự án
Theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 963/SKHĐT-

HTĐT ngày 03/6/2021 và Báo cáo số 341/BC-SKHĐT ngày 06/6/2019 về kết 
quả thẩm định dự án, xác định dự án khi đi vào hoạt động là cơ sở để cho các 
nhà máy thủy điện vừa và nhỏ huyện Nam Trà My phát điện vào lưới điện quốc 
gia, đồng thời tăng độ tin cậy hệ thống điện khu vực nguồn điện năng trung 
bình, tạo ra nguồn điện ổn định cho huyện Nam Trà My và huyện Bắc Trà My, 
giải quyết việc làm cho lao động địa phương, tạo nguồn thu cho ngân sách thông 
qua các khoản thuế.

4. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan 
- Theo ý kiến của UBND huyện Bắc Trà My tại Công văn số 

1940/UBND-NN ngày 07/6/2021, ý kiến của UBND huyện Nam Trà My tại 
Công văn số 428/UBND-VP ngày 03/6/2021 xác định: Chủ đầu tư đã tuân thủ 
các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện đầu tư dự án Đầu tư xây 
dựng công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV dùng chung đấu nối cụm 
thủy điện Nam Trà My vào hệ thống điện Quốc gia, chưa để xảy ra vụ việc vi 
phạm pháp luật nào liên quan đến việc triển khai dự án.

- Theo ý kiến của Sở Công Thương tại Công văn số 822/SCT-QLNL ngày 
03/6/2021 xác định dự án Đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp 
110 kV dùng chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My vào hệ thống điện Quốc 
gia phù hợp với Quy hoạch Phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-
2015, có xét đến 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Hội 
đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 
19/7/2017 và Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1100/QĐ-BCT ngày 
03/4/2018. 

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 

1104/STNMT-QLĐĐ ngày 04/6/2021, xác định: Theo Nghị quyết số 83/NQ-CP 
ngày 07/10/2019 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 
năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam; Quyết 
định số 524/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh thì huyện Bắc Trà My 
không phân bổ chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ.

Trên cơ sở đó, Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển điện Cửu Long (đại 
diện các Chủ đầu tư) đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện 
Bắc Trà My tiến hành bổ sung chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng 
hộ cho dự án; được HĐND tỉnh thống nhất tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND 
ngày 22/7/2021; được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2307/QĐ-UBND 
ngày 12/8/2021, trong đó tăng chỉ tiêu chuyển mục đích đất rừng phòng hộ sang 
mục đích khác của huyện Bắc Trà My là 0,22 ha (từ 0,0 ha lên 0,22 ha), sử dụng 
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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.

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 2747/QĐ-UBND ngày 07/10/2020.

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

xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV dùng chung đấu nối cụm 
thủy điện Nam Trà My vào hệ thống điện Quốc gia 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.

Hồ sơ UBND tỉnh gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh gồm: 
- Tờ trình của UBND tỉnh về nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển 

mục đích sử dụng rừng; 
- Đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây 

dựng dự án của Công ty Cổ phần Tư vấn và phát triển điện Cửu Long;
- Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về việc Quyết định chủ trương đầu tư Dự án và Báo cáo số 341/BC-SKHĐT ngày 
06/6/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Dự án;

- Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 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, CT;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN.
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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