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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án: Đầu tư xây dựng và 

kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng; Đường dây 500kV 
Monsoon – Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) tại huyện Nam Giang 
(hạng mục móng trụ và hạng mục sử dụng tạm (đường tạm + bãi tập kết))

 

Qua xem xét các Tờ trình số 3082/TTr-UBND ngày 17/5/2022; số 3701/TTr-
UBND ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương chuyển mục đích 
sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án: (1) Đầu tư xây dựng và 
kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng; (2) Xây dựng hạng mục 
móng trụ và hạng mục sử dụng tạm (đường tạm + bãi tập kết) thuộc dự án: Đường 
dây 500kV Monsoon – Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) tại huyện Nam 
Giang và các hồ sơ liên quan, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND 
tỉnh một số nội dung như sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng 
mở rộng đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định 
số 128/QĐ-TTg ngày 24/01/2022, với vốn đầu tư dự kiến là 768.093.000.000 đồng. 
HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 về điều 
chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 của huyện Thăng Bình, 
trong đó, đã tăng chỉ tiêu sử dụng đất Khu công nghiệp Tam Thăng tại xã Bình Nam 
là 300,63 ha1. Hiện trạng rừng đề nghị chuyển sang mục đích khác là rừng trồng 
thuộc quy hoạch lâm nghiệp, chức năng rừng phòng hộ với diện tích 16,9 ha.

2. Dự án đường dây 500 kV Monsoon – Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt 
Nam) tại huyện Nam Giang được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương nhập 
khẩu điện và phương án đấu nối Cụm nhà máy điện gió Monsoon (Lào) về Việt 
Nam tại Công văn số 938/TTg-CN ngày 21/7/2020, UBND tỉnh thỏa thuận vị trí 
xây dựng và hướng tuyến dự án tại Công văn số 5152/UBND-KTN ngày 
10/8/2021. Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất năm 2022 tại các Nghị quyết số 84/NQ-HĐND, Nghị quyết 
số 85/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 với diện tích 48 ha, trong đó đất rừng phòng hộ 
là 17,17 ha. Hiện trạng rừng đề nghị chuyển sang mục đích khác là rừng trồng 
thuộc quy hoạch lâm nghiệp, chức năng rừng sản xuất với diện tích 21.133 m2, 

1 Trong đó: diện tích đã thực hiện là 51,3 ha và diện tích mở rộng thêm 249,33 ha sử dụng cho dự án Đầu tư xây 
dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng.
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được hình thành do người dân tự trồng trên đất do UBND xã quản lý và trong lâm 
phận Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nam Giang.

Qua xem xét các dự án, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy, về 
thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục trình HĐND tỉnh đã đảm bảo theo quy định của pháp luật 
tại khoản 3 Điều 20 Luật Lâm nghiệp năm 20172 và tại điểm d, khoản 3 Điều 1 Nghị 
định số 83/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 về quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Lâm nghiệp và đã được các ngành chuyên môn thẩm định. 

Do vậy, để đảm bảo các điều kiện triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo 
đúng quy định của pháp luật, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kính đề nghị 
HĐND tỉnh xem xét thống nhất chuyển mục đích sử dụng 16,9 ha rừng phòng hộ 
sang mục đích khác để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp 
Tam Thăng mở rộng và 21.133 m2 rừng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện 
dự án Đường dây 500kV Monsoon – Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) tại 
huyện Nam Giang (hạng mục móng trụ và hạng mục sử dụng tạm (đường tạm + 
bãi tập kết)).

Sau khi được HĐND tỉnh thống nhất chủ trương, Ban Kinh tế - Ngân sách 
HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo một số vấn đề sau:

- Kiểm tra, xác định vị trí, ranh giới đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ và thực 
địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi 
thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định tại Điều 23 Luật Lâm 
nghiệp năm 2017.

- Chỉ đạo chủ đầu tư triển khai thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy 
định tại Điều 8 Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về 
quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo 
đúng quy định của Luật Lâm nghiệp.

- Rà soát, cập nhập chỉ tiêu sử dụng rừng vào Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia 
giai đoạn 2021-2030 đảm bảo với chỉ tiêu quy hoạch rừng theo hiện trạng.

Về dự thảo nghị quyết: Ban đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa một số câu 
từ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản cho đảm bảo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án: Đầu tư 
xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng; Đường 
dây 500kV Monsoon – Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) tại huyện Nam 

2 Khoản 3, Điều 20 Luật Lâm nghiệp năm 2017: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục 
đích sử dụng rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng 
phòng hộ chắn sóng, lấn biển dưới 20 ha; rừng sản xuất dưới 50 ha; rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư”.
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Giang (hạng mục móng trụ và hạng mục sử dụng tạm (đường tạm + bãi tập kết)), 
kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.  
Nơi nhận:
- TT HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VT, CTHĐND.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

[daky]
Nguyễn Đức
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