
UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 87/BC-SNN&PTNT Quảng Nam, ngày 07 tháng 4 năm 2021 

  

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 
Nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác để xây dựng dự án: Đường trục chính vào khu công nghiệp 

Tam Thăng mở rộng, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 
 

 Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017; 

 Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

 Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao 

thông tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 413/TTr-BQLGT ngày 02/4/2021 về việc đề 

nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án: 

Đường trục chính vào khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, xã Bình Nam, huyện 

Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam – xin được gọi tắt là Dự án; Sở Nông nghiệp và 

PTNT kính báo cáo UBND tỉnh kết quả thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng Dự án; cụ 

thể như sau: 

I. Nội dung thẩm định 

Nội dung thẩm định được quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 41 sửa đổi tại 

Khoản 1, Điều 1 của Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ. 

Cụ thể: 

1. Cơ sở pháp lý; 

2. Thành phần, nội dung hồ sơ; 

3. Sự cần thiết đầu tư dự án; hiệu quả kinh tế - xã hội 

4. Vị trí (lô, khoảnh, tiểu khu, địa danh hành chính), kết quả điều tra rừng; 

diện tích, loại rừng, nguồn gốc hình thành, điều kiện lập địa, loài cây; 

5. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan; 

6. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp 

quốc gia theo quy định của pháp luật về quy hoạch; 

7. 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. 



2 

 

 

 

II. Kết quả thẩm định 

1. Cơ sở pháp lý và các văn bản liên quan: 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014; 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

- Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

- Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 07/10/2019 của Chính phủ về điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) 

tỉnh Quảng Nam; 

- Công văn số 185/HĐND-TTHĐ ngày 23/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Nam về việc chủ trương đầu tư dự án: Đường trục chính vào khu công nghiệp 

Tam Thăng mở rộng, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; 

- Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam về danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021; 

- Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án: Đường trục chính 

vào khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh 

Quảng Nam; 

 - Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam 

phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020; 

- Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Quảng 

Nam phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2011-2020; 

2. Về thành phần, nội dung hồ sơ: 

Hồ sơ trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác để thực hiện dự án: Đường trục chính vào khu công nghiệp Tam Thăng 

mở rộng của BQL dự án ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Nam đảm bảo đúng quy 

định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 41 sửa đổi của Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 

15/7/2020 của Chính phủ. Cụ thể: 

- Văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng của tổ chức, cá nhân đề 

nghị chuyển mục đích sử dụng rừng: Đơn đề nghị của BQL dự án ĐTXD các 

CTGT tỉnh Quảng Nam; 

- Báo cáo đề xuất dự án đầu tư kèm theo văn bản thẩm định của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền: Báo cáo 111/BC-SKHĐT ngày 16/3/2016 của Sở Kế hoạch và 
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Đầu tư, Công văn số 185/HĐND-TTHĐ ngày 23/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Nam về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường trục chính vào khu 

công nghiệp Tam Thăng mở rộng, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; 

- 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: Quyết định số 711/QĐ-UBND 

ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động 

môi trường dự án: Đường trục chính vào khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, xã 

Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; 

- Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (kèm theo Bản đồ hiện trạng 

rừng tỷ lệ 1/2.000 theo quy định). 

3. Sự cần thiết đầu tư Dự án: 

Tại Công văn số 185/HĐND-TTHĐ ngày 23/9/2016 của HĐND tỉnh về việc chủ 

trương đầu tư dự án: Đường trục chính vào khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng và 

Quyết định số 244/QĐ-KTM ngày 27/10/2017 của BQL Khu KTM Chu Lai phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án, xác định: việc đầu tư Dự án nhằm tạo cơ sở 

hạ tầng thiết yếu nhằm thu hút, kêu gọi đầu tư vào Khu công nghiệp Tam Thăng, 

góp phần phát triển hệ thống giao thông vận tải, phục vụ sản xuất công nghiệp, vận 

tải hàng hóa, du lịch, dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Khu 

kinh tế mở Chu Lai. 

4. Kết quả khảo sát, điều tra rừng và diện tích rừng phải chuyển mục đích 

sử dụng sang mục đích khác 

Theo Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng rừng và quy hoạch 03 loại 

rừng do Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ lâm sinh Toàn Quốc (đơn vị tư 

vấn điều tra rừng) lập, kết quả kiểm tra thực tế tại Biên bản ngày 16/3/2021 giữa 

các đại diện: BQL dự án ĐTXD các CTGT tỉnh, BQL dự án trồng rừng huyện 

Thăng Bình, Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam, UBND xã Bình Nam; được Sở 

Nông nghiệp và PTNT xác nhận tại Công văn số 615/SNN&PTNT-CCKL ngày 

30/3/2021; cụ thể: 

a) Diện tích, hiện trạng và quy hoạch 03 loại rừng: 

Tổng diện tích dự án: 3,512 ha; trong đó: 

- Quy hoạch rừng phòng hộ: 0,04 ha; có hiện trạng là rừng trồng. 

- Ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 3,472 ha; trong đó: 

+ Rừng trồng: 1,403 ha. 

+ Đất trống: 2,069 ha. 

Đối chiếu diện tích 1,403 ha rừng trồng nêu trên với Quy hoạch Bảo vệ và 

phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn trước ban hành tại Quyết định số 

2462/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh thì thuộc quy hoạch rừng phòng hộ. 

Theo Điều 41b, Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính 

phủ, quy định: “Đối với diện tích rừng đã được quy hoạch cho mục đích sử dụng 

khác không phải lâm nghiệp nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định 

chuyển mục đích sử dụng rừng thì áp dụng quy định về chuyển mục đích sử dụng 
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đối với loại rừng tương ứng trước khi phê duyệt quy hoạch đưa diện tích rừng đó 

sang mục đích khác không phải lâm nghiệp.”  

b) Diện tích rừng phải chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác 

Căn cứ theo quy định hiện hành, trong ranh giới triển khai Dự án có diện tích 

rừng trồng nằm trong quy hoạch lâm nghiệp phải chuyển mục đích sử dụng sang mục 

đích khác là 1,443 ha. 

c) Loài cây, trữ lượng rừng: khu vực xây dựng Dự án có hiện trạng là rừng 

trồng Keo lưỡi liềm năm 2015, 2016 từ nguồn vốn trồng rừng thay thế; rừng trồng 

chưa có trữ lượng. 

5. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan:  

Dự án Đường trục chính vào khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng được 

được Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất thẩm định tại Báo cáo số 111/BC-SKHĐT 

ngày 16/3/2016, HĐNĐ tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 

185/HĐND-TTHĐ ngày 23/9/2016, BQL Khu KTM Chu Lai phê duyệt dự án tại 

Quyết định số 244/QĐ-KTM ngày 27/10/2017; được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo 

Đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 

và nằm trong danh mục thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại 

Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam. Như 

vậy, dự án: Đường trục chính vào khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng đảm bảo 

tính pháp lý và cơ bản đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan.  

6. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Dự án thuộc danh mục thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

tại Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam về 

danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng 

hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021 (phụ lục 1, trang 50). 

7. Tài liệu về đánh giá tác động môi trường của dự án: Dự án được 

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường tại Quyết 

định số 711/QĐ-UBND ngày 08/3/2019. 

Để tạo điều kiện cho Dự án được triển khai đảm bảo đúng quy định, Sở 

Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo và đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND 

tỉnh xin thống nhất chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng trồng và đất 

lâm nghiệp sang mục đích khác để thực hiện dự án: Đường trục chính vào khu công 

nghiệp Tam Thăng mở rộng, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c);  

- Lưu: VT, CCKL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Lê Minh Hưng 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

BAN QLDA ĐTXD CÁC CTGT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 413/TTr-BQLGT 

 

Quảng Nam, ngày 02 tháng 4 năm 2021 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng 

 

Kính gửi:  

 - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

- Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam. 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN 

Việt Nam ký ban hành ngày 15/11/2017; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, 

quy định chi tiết thi hành một số điều 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 số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Công văn số 185/HĐND-TTHĐ ngày 23/9/2016 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính vào khu 

công nghiệp Tam Thăng mở rộng; 

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-KTM ngày 27/10/2017 của Ban quản lý khu 

kinh tế mở Chu Lai phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường trục chính 

vào khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng; 

Căn cứ Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 củ UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc chuyển giao nguyên trạng Ban quản lý dự án hạ tầng thuộc 

Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

công trình giao thông tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án 

Đường trục chính vào Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng; 

Căn cứ Công văn số 615/SNN&PTNT-CCKL ngày 30/3/2021 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT Quảng Nam về việc xác nhận hiện trạng rừng và quy hoạch 03 

loại rừng có trong dự án Đường trục chính vào Khu công nghiệp Tam Thăng mở 

rộng. 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng 

Nam kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Quảng Nam xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định chủ trương chuyển 

mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, cụ thể như sau: 

1. Dự án: Đường trục chính vào Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng; 
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2. Chủ đầu tư: Ban quản lý khu Kinh tế mở Chu Lai; 

3. Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

giao thông tỉnh Quảng Nam. 

4. Diện tích rừng nằm trong phạm vi dự án đề nghị chuyển đổi: 1,443 ha, 

cụ thể như sau: 

TT Loại rừng 
Tổng 

cộng 

Ba loại rừng Ngoài 3 

loại 

rừng 
Cộng 

Đặc 

dụng 

Phòng 

hộ 

Sản 

xuất 

1 Rừng trồng 1,443 0,040 0 0,040 0 1,403 

5. Địa điểm rừng xin chuyển đổi: Ngoài tiểu khu 75, xã Bình Nam, huyện 

Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 

6. Tài liệu kèm theo Tờ trình này gồm có: 

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định phê duyệt dự án đầu 

tư của cấp có thẩm quyền; 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo Quyết định phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đường trục chính vào khu công 

nghiệp Tam Thăng mở rộng; 

- Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng kèm theo Văn bản xác nhận 

hiện trạng rừng và quy hoạch 03 loại rừng có trong dự án Đường trục chính vào 

khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng của cấp có thẩm quyền. 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Sở NN&PTNT Quảng 

Nam xem xét giải quyết./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Giám đốc Ban (b/c); 

- Lưu: VT 
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