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

về điều chỉnh chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng kỳ cuối 
2016-2020 tại các huyện: Đông Giang, Thăng Bình, Hiệp Đức, Nam Giang, 

Nông Sơn, Phú Ninh và thành phố Tam Kỳ 

Qua xem xét Tờ trình số 1260/TTr-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh về 
đề nghị ban hành nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng 
kỳ cuối 2016-2020 tại các huyện: Đông Giang, Thăng Bình, Hiệp Đức, Nam 
Giang, Nông Sơn, Phú Ninh và thành phố Tam Kỳ, Ban Kinh tế - Ngân sách 
HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

1. Về nội dung Tờ trình

Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều 
chỉnh chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng kỳ cuối 2016-2020 tại các huyện: 
Đông Giang, Thăng Bình, Hiệp Đức, Nam Giang, Nông Sơn, Phú Ninh và thành 
phố Tam Kỳ, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục 
đích phi nông nghiệp tại huyện Thăng Bình và huyện Đông Giang: tăng chỉ tiêu 
huyện Đông Giang từ 0 ha lên 39,9 ha (tăng 39,9 ha); giảm chỉ tiêu huyện Thăng 
Bình từ 216,99 ha xuống 177,09 ha (giảm 39,9 ha). 

- Điều chỉnh chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang đất phi 
nông nghiệp của huyện Hiệp Đức và thành phố Tam Kỳ: tăng chỉ tiêu huyện Hiệp 
Đức từ 0 ha lên 4,83 ha (tăng 4,83 ha); giảm chỉ tiêu thành phố Tam Kỳ từ 93,45 ha 
xuống 88,62 ha (giảm 4,83 ha). 

- Điều chỉnh chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất phi 
nông nghiệp của huyện Hiệp Đức, Nông Sơn, Nam Giang và Phú Ninh: tăng chỉ tiêu 
huyện Hiệp Đức từ 97,4 ha lên 238,35 ha (tăng 140,95 ha); giảm chỉ tiêu huyện 
Nông Sơn từ 82,86 ha xuống 71,70 ha (giảm 11,16 ha); giảm chỉ tiêu huyện Nam 
Giang từ 342,61 ha xuống 299,99 ha (giảm 42,62 ha); giảm chỉ tiêu huyện Phú Ninh 
từ 142,99 ha xuống 55,82 ha (giảm 87,17 ha). 

Qua xem xét các hồ sơ liên quan, Ban nhận thấy, việc điều chỉnh các chỉ tiêu 
chuyển mục đích sử dụng đất rừng kỳ cuối 2016-2020 là phù hợp thẩm quyền theo 
quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 
18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi 
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hành Luật Đất đai1. Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường 
rà soát vừa đảm bảo trong chỉ tiêu sử dụng đất của tỉnh đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt, vừa tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện các công trình dự án, góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các địa phương Thăng Bình, Tam Kỳ, 
Nông Sơn, Nam Giang, Phú Ninh thống nhất bằng văn bản2. Do đó, Ban Kinh tế - 
Ngân sách kính trình HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu chuyển mục đích sử 
dụng đất rừng kỳ cuối 2016-2020 đối với các địa phương nêu trên.

Sau khi được HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu chuyển mục đích sử 
dụng đất rừng kỳ cuối 2016-2020, Ban Kinh tế - Ngân sách kiến nghị UBND tỉnh 
chỉ đạo cơ quan chuyên môn, địa phương lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền 
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của Luật Lâm 
nghiệp và Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về sửa đổi 
bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; đồng thời, cập 
nhật vào Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021-2030.

Ngoài ra, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đề cao vai trò trách nhiệm 
trong kiểm tra, rà soát, thẩm định, phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trước khi trình cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm, góp phần nâng cao 
hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

2. Dự thảo nghị quyết: Trên cơ sở nội dung thẩm tra, Ban đề nghị cơ quan 
chuyên môn xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh nghị quyết.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều 
chỉnh chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng kỳ cuối 2016-2020 tại các huyện: 
Đông Giang, Thăng Bình, Hiệp Đức, Nam Giang, Nông Sơn, Phú Ninh và thành 
phố Tam Kỳ, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

1 “Trong trường hợp cần thiết mà phải thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong cùng một 
loại đất nhưng không làm thay đổi về chỉ tiêu và khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng trong kế hoạch sử 
dụng đất cấp tỉnh đã được phê duyệt thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 
thông qua trước khi quyết định cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để tổ chức thực hiện”.
2 Được các địa phương thống nhất tại: Báo cáo số 408/BC-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện Thăng Bình; 
Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 04/3/2021 của UBND huyện Nông Sơn; Công văn số 140/UBND-KTN ngày 
04/3/2021 của UBND huyện Nam Giang; Báo cáo số 29/BC-UBND ngày 08/3/2021 của UBND huyện Phú Ninh; 
Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 05/3/2021 của UBND thành phố Tam Kỳ.

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

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao 
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