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BÁO CÁO 
Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về điều chỉnh cục bộ quy hoạch bảo vệ

và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn 
xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

 

Qua xem xét Tờ trình số 4893/TTr-UBND ngày 24/08/2020 của UBND tỉnh
về điều chỉnh cục bộ quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai
đoạn 2011-2020 trên địa bàn xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam,
Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung như sau:

1. Căn cứ pháp lý, thẩm quyền ban hành

Căn  cứ  quy  định  tại  điểm  b,  Khoản  2,  Điều  18  Luật  Lâm  nghiệp  số
16/2017/QH14  ngày  15/11/20171;  Khoản  2,  Điều  1,  Nghị  quyết  số
751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội2; tại kỳ
họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thống nhất chủ trương chuyển
đổi diện tích 6,33ha (tại khoảnh 8, tiểu khu 576) thuộc quy hoạch rừng phòng hộ
sang quy hoạch rừng sản xuất và bổ sung diện tích 6,428ha (tại khoảnh 4, tiểu khu
576) thuộc quy hoạch rừng sản xuất vào quy hoạch rừng phòng hộ là đúng thẩm
quyền theo quy định; đồng thời, đảm bảo chỉ tiêu đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ
và rừng sản xuất được Chính phủ phê duyệt tại  Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày
07/10/2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng
đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam.

2. Về nội dung điều chỉnh

Qua thẩm tra, Ban nhận thấy trong quá trình xây dựng, thực hiện quy hoạch
thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam3 và thực hiện quy hoạch
Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 20204 có sự chồng lấn
phần diện tích đất 6,33ha tại khu vực điểm mỏ Hố Bứa, thôn 1, xã Tiên Lập, huyện

1 b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển loại rừng không thuộc trường hợp quy
định tại điểm a khoản này, sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương
chuyển loại rừng.
2 Các quy định nêu tại điểm c, khoản 1, Điều 59 của Luật Quy hoạch đã được quyết định hoặc
phê duyệt trước ngày 01 tháng 01 năm 2019, trong quá trình thực hiện được điều chỉnh nội dung
theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực để đáp ứng yêu
cầu phát triển kinh tế - xã hội cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch
tỉnh theo Luật Quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt.
3 Nghị quyết số 187/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về quy hoạch thăm dò,
khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, định hướng đến năm
2025.
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Tiên Phước thuộc quy hoạch rừng phòng hộ. Ngoài ra, vị trí này đã được UBND
tỉnh ban hành quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản vàng gốc trong báo cáo
kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng vàng gốc tại điểm mỏ Hố Bứa5; Bộ Tài nguyên
và Môi trường phê duyệt báo cáo thăm dò, nâng cấp trữ lượng trong khu vực cấp
phép khai thác vàng gốc tại tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Tài nguyên
và Môi trường chưa thực hiện khoanh định, công bố khu vực có khoáng sản vàng
gốc phân tán nhỏ lẻ do diện tích 6,33ha thuộc quy hoạch rừng phòng hộ.

Qua xem xét hồ sơ, khảo sát thực tế và làm việc với các cơ quan, đơn vị có
liên quan6, Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhận thấy diện tích đất 6,33ha (tại khoảnh 8,
tiểu khu 576) thôn 1, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước thuộc quy hoạch rừng phòng
hộ, hiện trạng là rừng trồng keo; đối với diện tích 6,428ha (tại khoảnh 4, tiểu khu
576)  thôn 3,  xã Tiên Lập thuộc quy hoạch rừng sản xuất,  gồm rừng tự nhiên
4,732ha và rừng trồng 1,696ha do UBND xã Tiên Lập quản lý.

Theo Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 30/6/2011 của UBND tỉnh về việc
cho phép khai thác, chế biến vàng gốc và thu hồi đất, cho thuê đất tại khu vực Hố
Bứa và Bãi Cháy thôn 1, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, diện
tích thu hồi cho thuê đất sử dụng vào mục đích hoạt động khoáng sản tại khu vực
Hố Bứa và Bãi Cháy là 11,93ha (trong đó khu vực Hố Bứa là 7,63ha, khu vực Bãi
Cháy là 3,79ha) thuộc loại  đất  trồng rừng sản xuất,  đồi  trọc chưa sử dụng do
UBND xã Tiên Lập quản lý.

 Theo Quyết định số 2933/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của UBND tỉnh về phê
duyệt trữ lượng vàng gốc trong “Báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng vàng
gốc tại khu vực Hố Bứa và Bãi Cháy, thôn 1 xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh
Quảng Nam” đã bổ sung diện tích đất tại khu vực Hố Bứa là 9,34ha (tăng 1,71ha).

Tuy nhiên, hiện trạng quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam
theo Nghị quyết số 87/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 và Nghị quyết số 44/NQ-
HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Bảo vệ
và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2020 vẫn không điều chỉnh
quy hoạch diện tích, loại rừng tại thôn 1, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước.

Để HĐND tỉnh có cơ sở thảo luận và quyết định chủ trương chuyển loại rừng
đối với diện tích 6,33ha thuộc quy hoạch rừng phòng hộ sang quy hoạch rừng sản
xuất và bổ sung diện tích 6,428ha thuộc quy hoạch rừng sản xuất sang quy hoạch
rừng phòng hộ để thay thế cho diện tích rừng phòng hộ bị chuyển đổi tại thôn 1 xã
Tiên Lập, huyện Tiên Phước, Ban Dân tộc HĐND tỉnh kính đề nghị UBND tỉnh
báo cáo làm rõ một số vấn đề về:

4 Nghị quyết số 87/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 về quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh
Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2020; Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND
tỉnh về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011
– 2020.
5 Văn bản số 3062/BTNMT-ĐCKS ngày 27/7/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết
định số 2933/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của UBND tỉnh.
6 Các sở: Sở Nông nghiệp và Phát triên Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND xã
Tiên Lập; UBND huyện Tiên Phước ngày 10-11/9/2020.



- Cơ sở để đưa diện tích đất rừng sản xuất 6,33ha tại khu vực điểm mỏ Hố
Bứa, xã Tiên Lập đã được thu hồi,  cho thuê sử dụng vào mục đích hoạt động
khoáng sản vào quy hoạch rừng phòng hộ tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020
tại Nghị quyết số 87/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 của HĐND tỉnh. Đến năm
2015, UBND tỉnh tiếp tục phê duyệt mở rộng diện tích điểm mỏ này (trong khi đã
chồng lấn diện tích đất rừng phòng hộ) nhưng vẫn không rà soát, điều chỉnh quy
hoạch 3 loại rừng và bổ sung khi HĐND tỉnh điều chỉnh quy hoạch Bảo vệ và phát
triển rừng theo Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016; 

- Việc đáp ứng về tiêu chí rừng phòng hộ, rừng sản xuất theo Điều 7 và Điều
8, Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 khi thực hiện chuyển đổi, bổ sung
các loại rừng;

- Công tác cắm mốc, bàn giao mốc khu đất cho đơn vị thuê đất; việc tổ chức
quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực này để thực hiện mục đích khai thác khoáng sản;

- Công tác điều tra, khảo sát và lấy ý kiến của người dân có liên quan; 

- Đánh giá những tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sản xuất
của người dân khi chuyển đổi cục bộ quy hoạch diện tích rừng này.

3. Dự thảo nghị quyết

Đề nghị bổ sung “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính
phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019”;’
“Luật Quy hoạch”; “Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội”;  “Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 07/10/2019 về điều
chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
(2016-2020) tỉnh Quảng Nam” vào phần căn cứ pháp lý.

Đề nghị UBND tỉnh báo cáo làm rõ một số nội dung trên theo ý kiến của thẩm
tra của Ban nêu tại Phần 2 để đại biểu thảo luận và quyết định. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về điều chỉnh cục
bộ quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 trên
địa bàn xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, 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 (Yến).

TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN

          #ChuKyLanhDao


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


		2020-09-16T15:50:40+0700
	Quảng Nam


		2020-09-16T15:51:23+0700
	Quảng Nam


		2020-09-16T15:51:30+0700
	Quảng Nam




