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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
 

Sau khi xem xét các Tờ trình số 6224/TTr-UBND ngày 22/10/2020, Tờ trình 
số 7003/TTr-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương 
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với dự án Thủy điện Sông 
Tranh 4 trên địa bàn huyện Hiệp Đức, Tiên Phước và dự án đầu tư xây dựng nhà ở 
Khu đô thị Cồn Tiến, thành phố Hội An và hồ sơ liên quan, Ban Kinh tế - Ngân 
sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung như sau:

Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét chuyển mục đích 
sử dụng rừng sản xuất của dự án Thủy điện Sông Tranh 4 với diện tích 33,734 ha 
và dự án Khu đô thị Cồn Tiến với diện tích rừng phòng hộ 1,014 ha sang mục đích 
khác là đảm bảo thẩm quyền theo quy định1.

Qua xem xét hồ sơ, Ban nhận thấy: 
- Dự án Thủy điện Sông Tranh 4: Đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch 

tại Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 29/6/2010; cấp giấy chứng nhận đầu tư 
lần đầu ngày 07/01/2011 và thay đổi lần thứ 7 ngày 14/9/2020 với diện tích sử 
dụng đất là 422,37 ha. Dự án đã được HĐND tỉnh thống nhất thu hồi đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của 
HĐND tỉnh với tổng diện tích là 369,78 ha (huyện Hiệp Đức 278,6 ha, huyện Tiên 
Phước 91,18 ha). Hiện trạng rừng đề nghị chuyển đổi sang mục đích khác là rừng 
sản xuất với diện tích 33,734 ha.

- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Cồn Tiến: Đã được Thường trực 
HĐND tỉnh cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 136/HĐND-
VP ngày 22/5/2018; UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Công văn 
số 4027/UBND-KTN ngày 23/7/2018. Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh 
mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND 
ngày 06/12/2018 và Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 với diện tích 
31,1 ha. Hiện trạng rừng chuyển đổi sang mục đích khác là rừng phòng hộ phân tán 
nhỏ lẻ với diện tích 10.136,79 m2

Về hồ sơ, thủ tục trình HĐND tỉnh: Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh xét 
thấy, đảm bảo theo quy định của pháp luật tại điểm d, khoản 3 Điều 1 của Nghị định 

1 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”.



2

số 83/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ2 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.

Để đảm bảo các điều kiện triển khai thực hiện các thủ tục đúng theo quy định 
của pháp luật hiện hành, kịp thời đưa dự án Thủy điện Sông Tranh 4 đi vào hoạt 
động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Ban Kinh tế - Ngân sách 
HĐND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh thống nhất chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng 33,734 ha rừng sản xuất sang mục đích khác của dự án Thủy điện Sông Tranh 
4 trên địa bàn huyện Hiệp Đức, Tiên Phước và chuyển mục đích sử dụng 1,014 ha 
rừng phòng hộ sang mục đích khác của dự án Khu đô thị Cồn Tiến, thành phố Hội 
An theo đề nghị của UBND tỉnh.

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

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm tra kỹ hồ sơ đề nghị chuyển mục 
đích sử dụng rừng, 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 thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo 
đúng quy định của pháp luật về luật Lâm nghiệp.

- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
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, kính trình HĐND tỉnh xem 
xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- CPVP;
- Lưu VT,TH (Thủy)

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao 

2 (1) Văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng của tổ chức, cá  nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng; 
(2) Báo cáo đề xuất dự án đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi kèm theo văn bản thẩm định của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền; (3) Tài liệu về đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường, đầu tư, đầu tư công; (4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), kết quả 
điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).
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