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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, 
đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 

Sau khi xem xét Tờ trình số 8578/TTr-UBND ngày 30/11/2021 của UBND 
tỉnh về đề nghị ban hành nghị quyết về danh mục dự án chuyển mục đích sử 
dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022, Ban Kinh tế - 
Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

1. Kết quả thực hiện danh mục dự án mục đích sử dụng đất lúa, đất 
rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo của 
UBND tỉnh về kết quả thực hiện danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất 
lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 
và nhận thấy rằng, bên cạnh kết quả đạt được, công tác lập kế hoạch sử dụng đất 
hằng năm vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định.

Năm 2021, HĐND tỉnh đã ban hành 03 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 
08/12/2021, số 25/NQ-HĐND ngày 19/4/2021, số 53/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 
thông qua 537 danh mục với tổng chỉ tiêu được chuyển mục đích sử dụng đất lúa, 
đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng là 581,37 ha. Trong đó, đất chuyên trồng 
lúa nước là 380,31 ha; đất trồng lúa nước còn lại là 109,23 ha; đất rừng phòng hộ 
là 86,05 ha; đất rừng đặc dụng là 5,08 ha. Mặc dù, HĐND tỉnh đã thông qua nhiều 
danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng 
đặc dụng, thậm chí đến sát kỳ họp này, UBND tỉnh vẫn có văn bản đề nghị bổ 
sung. Tuy nhiên, kết quả thực hiện danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất 
lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021 đạt rất thấp, mới đạt 51/537 
danh mục (tỷ lệ 9,5%), đạt 35,45ha/581,37ha về diện tích (tỷ lệ 6,1%); đặc biệt, 
nhiều địa phương có tỷ lệ đạt 0% như: Núi Thành, Nam Trà My, Nam Giang. 

Qua những kết quả đạt được như trên, cho thấy chất lượng công tác lập 
danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất của các địa phương còn nhiều bất 
cập, thiếu chặt chẽ, chưa sát với nhu cầu, tính khả thi chưa cao. Nhiều địa 
phương thiếu quan tâm, chủ động lập kế hoạch sử dụng đất nên ảnh hưởng 
không nhỏ đến tiến độ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Bên cạnh đó, 
trách nhiệm của cơ quan chuyên môn thiếu cương quyết trong rà soát, thẩm định 
tính khả thi của các danh mục dự án trước khi trình HĐND tỉnh xem xét theo 
quy định của pháp luật, nên vẫn còn một số dự án chưa đảm bảo theo quy định, 
sai thẩm quyền. Công tác theo dõi, cập nhật biến động, kiểm kê đất đai có lúc 
chưa chính xác. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp giải quyết vướng mắc 
trong giải phóng mặt bằng của các cấp, các ngành chưa kịp thời nên các dự án 
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đầu tư trong năm kế hoạch thường chậm trễ, chuyển tiếp sang năm tiếp theo, 
thậm chí phải hủy bỏ dự án nếu sau 03 năm chưa triển khai thực hiện. Đến nay, 
có 105 danh mục dự án đã được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng 
đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng với tổng diện tích là 484,43 ha 
nhưng sau 03 năm chưa triển khai thực hiện. 

2. Về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng 
phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Năm 2022, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua 233 danh mục dự án 
chuyển mục sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng với 
tổng diện tích 362,89 ha (gồm: đất chuyên trồng lúa nước là 232,42 ha, đất lúa 
nước còn lại 33,57 ha, đất rừng phòng hộ 95,90 ha, đất rừng đặc dụng 1,0 ha). 
Trong đó, 195 danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước với tổng diện 
tích là 279,14 ha; 38 danh mục dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước với 
tổng diện tích là 83,74 ha.

Qua rà soát, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy một số nội 
dung sau:

- Theo tờ trình của UBND tỉnh, hiện nay, chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng 
đất còn lại chưa chuyển mục đích sử dụng đất của các huyện, thị xã, thành phố 
theo Nghị quyết của HĐND tỉnh là 503,03 ha (trong đó, đất chuyên trồng lúa 
nước là 351,26 ha, đất trồng lúa nước còn lại là 94,96 ha, đất rừng phòng hộ là 
51,73 ha, đất rừng đặc dụng là 5,08 ha). Do đó, tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh 
đề nghị thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng 
hộ, đất rừng đặc dụng là đảm bảo chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất đã được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 4 Điều 49 Luật Đất đai 
(được sửa đổi tại khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật 
liên quan đến quy hoạch).

- Về danh mục chuyển mục đích sử dụng đất: Qua rà soát, hầu hết các danh 
mục dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, đã được HĐND các huyện, thị xã, 
thành phố thông qua, đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. Do đó, nhằm 
tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện các thủ tục đất đai, đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án đầu tư công đã được cấp có thẩm 
quyền quyết định đầu tư, Ban Kinh tế - Ngân sách kính đề nghị HĐND tỉnh:

- Thông qua 232 danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất 
rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng với tổng diện tích 352,88 ha (trong đó 194 
danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách với tổng diện tích 269,14 ha và 38 danh 
mục dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách với tổng diện tích 83,74 ha) đã đảm bảo 
yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 
30/6/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 (phụ lục kèm theo)
- Đối với 01 danh mục dự án Công viên cảnh quan ven sông Bàn Thạch đề nghị 

chuyển mục đích sử dụng đất lúa sử dụng vốn ngân sách với diện tích 10 ha không 
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thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đề nghị HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo cơ 
quan chuyên môn rà soát, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến.

Ngoài ra, Ban đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn, 
các ngành, địa phương một số nội dung sau:

- Đề nghị công bố điều chỉnh, hủy bỏ 105 danh mục dự án chuyển mục 
đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đối với phần diện 
tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất đã qua 03 năm nhưng chưa triển khai 
thực hiện để người dân biết và thực hiện các quyền của người sử dụng đất đảm 
bảo đúng quy định tại khoản 1, Điều 6 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 
Luật có liên quan đến quy hoạch1.

- Đề nghị HĐND cấp huyện tăng cường công tác giám sát việc triển khai 
thực hiện danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, 
đất rừng đặc dụng trên địa bàn. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về danh mục 
dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trong 
kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

1 Theo Khoản 1, Điều 6 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch quy 
định: “Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi hoặc 
phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển 
mục đích sử dụng đất thì phải điều chỉnh, hủy bỏ”.

  Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh

   - Đại biểu khách mời;
   - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
   - Lưu VT, CTHĐND (Thủy).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao 
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