
UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 282/BC-SNN&PTNT Quảng Nam, ngày 16 tháng 9 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: Nghĩa trang nhân dân Phú Đông tại xã 

Tam Phú, thành phố Tam Kỳ 

       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; 

Căn cứ Công văn số 2132/UBND-KSTTHC ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công 

trình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

 Xét đề nghị của UBND thành phố Tam Kỳ tại Tờ trình số 209/TTr-

UBND ngày 01/9/2021 đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác để xây dựng dự án: Nghĩa trang nhân dân Phú Đông tại xã Tam Phú, thành 

phố Tam Kỳ - 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; 
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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. 

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; 

- Quyết định số 6364/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của UBND thành phố 

Tam Kỳ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nghĩa trang nhân 

dân Phú Đông tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, 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; 

- Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh Quảng nam 

phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án Nghĩa trang nhân dân Phú 

Đông tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ; 

- Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của HĐND thành phố 

Tam Kỳ về quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C. 

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: Nghĩa trang nhân dân Phú Đông tại xã Tam Phú, 

thành phố Tam Kỳ 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: 

- Đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây 

dựng dự án của UBND thành phố Tam Kỳ. 

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

nhà nước có thẩm quyền: Quyết định số 6364/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của 

UBND thành phố Tam Kỳ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 

Nghĩa trang nhân dân Phú Đông tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam. 
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- Tài liệu về đánh giá tác động môi trường của dự án: Quyết định số 

2455/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường Dự án; 

- 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, hiệu quả kinh tế - xã hội 

Theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1166/SKHĐT-

LĐVX ngày 28/6/2021, xác định dự án: Nghĩa trang nhân dân Phú Đông tại xã 

Tam Phú, thành phố Tam Kỳ đã được HĐND và UBND thành phố Tam Kỳ xem 

xét, đánh giá sự cần thiết, hiệu quả kinh tế xã hội và phê duyệt dự án theo quy 

định hiện hành; cụ thể:  

- Dự án Nghĩa trang nhân dân Phú Đông đã được phê duyệt chủ trương đầu tư 

tại Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 và phê duyệt dự án đầu tư tại 

Quyết định số 6364/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của UBND thành phố Tam Kỳ;  

- Dự án khi đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện cho nhân dân khu vực vùng 

Đông thành phố Tam Kỳ có nơi chôn cất mồ mã tập trung, giảm được việc chôn 

cất mồ mã tự phát gần khu dân cư; Các dự án kính tế - xã hội khu vực vùng 

đông Tam Kỳ có nơi quy tập mồ mã để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải 

phóng mặt bằng thi công các công trình đúng tiến độ đề ra.  

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 tổng hợp điều tra khảo sát, rà soát diện tích rừng và đất lâm 

nghiệp do Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Lâm Sinh Toàn Quốc lập; 

được Sở Nông nghiệp và PTNT xác nhận tại Công văn số 2797/SNN&PTNT-

CCKL ngày 25/12/2021 về việc xác nhận hiện trạng rừng dự án: Nghĩa trang 

nhân dân Phú Đông với tổng diện tích là 18,5 ha; cụ thể: 

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

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

Nam giai đoạn 2011 – 2020, gồm: 

+ Quy hoạch rừng phòng hộ: 3,68 ha; có hiện trạng rừng trồng là: 1,68 ha 

và đất trống là: 2,0 ha. 

+ Ngoài quy hoạch lâm nghiệp (N3LR): 14,82 ha; có hiện trạng rừng 

trồng là: 7,21 ha và đất trống là: 7,61 ha. 

- Đối chiếu diện tích rừng trồng 7,21 ha nằm ngoài quy hoạch quy hoạch 

lâm nghiệp nêu trên với Quyết định 2462/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 về việc 

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

2020, thì thuộc quy hoạch rừng phòng hộ. 

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

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 
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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 

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.” 

 Căn cứ theo quy định này, dự án: Nghĩa trang nhân dân Phú Đông tại xã Tam 

Phú, thành phố Tam Kỳ có diện tích rừng trồng thuộc quy hoạch lâm nghiệp phải 

chuyển mục đích sử dụng là: 8,89 ha. 

 c) Loài cây, trữ lượng: Rừng trồng Keo lưỡi liềm 2015. Rừng trồng chưa 

có trữ lượng. 

d) Nguồn gốc rừng: Rừng trồng từ nguồn vốn dự án Bảo vệ và Phát triển rừng. 

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

Theo ý kiến của UBND thành phố Tam kỳ thì địa phương xác nhận UBND 

đã tuân thủ đầy đủ các quy định hướng dẫn của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng 

Nam; Dự án đã được HĐND và UBND thành phố Tam Kỳ xem xét, đánh giá sự 

cần thiết, hiệu quả kinh tế xã hội và phê duyệt dự án theo quy định hiện hành. 

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

 Theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 

1808/STNMT-QLĐĐ ngày 20/8/2021 về việc góp ý nội dung trình quyết định 

chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với dự án: 

Nghĩa trang nhân dân Phú Đông tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ; xác định:  Dự 

án đã đăng ký vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Tam Kỳ được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 với 

diện tích 18 ha; trong đó đất rừng phòng hộ 13 ha, đất chưa sử dụng 05 ha. 

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 2455/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác 

động môi trường dự án Nghĩa trang nhân dân Phú Đông tại xã Tam Phú, thành 

phố Tam Kỳ. 

Để tạo điều kiện cho Dự án được triển khai đảm bảo đúng tiến độ đề ra, 

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 với diện tích 8,89 ha
 
sang mục đích khác để thực hiện dự án: Nghĩa trang 

nhân dân Phú Đông tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng NV-TH; 

- Lưu: VT, CCKL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Phạm Viết Tích 
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UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TAM KỲ

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

TỜ TRÌNH
Đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Sở Nông nghiệp và 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 Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của Hội đồng 
nhân dân thành phố Tam Kỳ Quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, 
trọng điểm nhóm C;

Căn cứ Quyết định số 6364/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của Uỷ ban nhân 
dân thành phố Tam Kỳ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nghĩa trang 
nhân dân Phú Đông tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án 
Nghĩa trang nhân dân Phú Đông tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ;

Căn cứ Công văn số 2797/SNN&PTNT-CCKL ngày 25/12/2020 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 Nghĩa trang nhân dân Phú Đông và dự án Nâng cấp 
đường vào Khu mộ Sỹ phu yêu nước tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ;

Căn cứ Thông báo thẩm định số 46/TB-SNN&PTNT ngày 09/8/2021 của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam về Nội dung trình phê 
duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây 
dựng dự án: Nghĩa trang nhân dân Phú Đông và Nâng cấp đường vào Khu mộ 
Sỹ phu yêu nước xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ;

Căn cứ Công văn số 1808/STNMT-QLĐĐ ngày 20/8/2021 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam về việc góp ý nội dung trình quyết định 
chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với dự án: 
Nghĩa trang nhân dân Phú Đông và Nâng cấp đường vào Khu mộ Sỹ phu yêu 
nước xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ;

Căn cứ Công văn số 2616/SGTVT-KCHT ngày 24/8/2021 của Sở Giao 
thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tham gia ý kiến sự phù hợp với quy hoạch 
phát triển của ngành giao thông và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên 
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quan đối với dự án: Nghĩa trang nhân dân Phú Đông và Nâng cấp đường vào 
Khu mộ Sỹ phu yêu nước xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ.

Uỷ ban nhân dân thành phố Tam Kỳ trình xin chủ trương chuyển mục 
đích sử dụng rừng sang mục đích khác, cụ thể như sau:

1. Dự án: Nghĩa trang nhân dân Phú Đông tại xã Tam Phú, thành phố 
Tam Kỳ;

2. Chủ quản đầu tư: UBND thành phố Tam Kỳ;
3. Đại diện chủ đầu tư: Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố Tam Kỳ. 

Địa chỉ: 101- Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
4. Diện tích rừng nằm trong phạm vi dự án đề nghị chuyển đổi: 8,89 ha, 

cụ thể như sau:

Ba loại rừng
TT Loại rừng Tổng 

cộng Cộng Đặc
dụng

Phòng 
hộ

Sản 
xuất

Ngoài 3 
loại 

rừng
1 Rừng trồng 8,89 1,68 0 1,68 0 7,21

Diện tích rừng trồng 8,89 ha thuộc các lô 5, 6, 8, 9 trong bản đồ đánh giá 
hiện trạng rừng và quy hoạch 03 loại rừng đã được Sở Nông nghiệp và PTNT 
tỉnh Quảng Nam xác nhận tại Công văn số 2797/SNN&PTNT-CCKL ngày 
25/12/2020.

5. Địa điểm rừng xin chuyển đổi: Ngoài tiểu khu 97, xã Tam Phú, thành 
phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

6. Tài liệu kèm theo Tờ trình này gồm có:
- Nghị quyết quyết định 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 Nghĩa trang nhân dân Phú Đông tại 
xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ;

- 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 Nghĩa trang nhân 
dân Phú Đông;

Uỷ ban nhân dân thành phố Tam Kỳ kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam trình Hội đồng nhân dân tỉnh thống 
nhất chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với diện tích 8,89 ha của dự 
án Nghĩa trang nhân dân Phú Đông tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ./.
Nơi nhận: 
- Như trên;
- HĐND tỉnh Q.Nam (b/c);
- TT HĐND, UBND thành phố;
- Phòng Kinh tế thành phố;
- C-PCVP-CVTH;
- Lưu VT. (Cần)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2797/SNN&PTNT-CCKL 

V/v xác nhận hiện trạng rừng Dự án: 

Nghĩa trang nhân dân Phú Đông và 

đường vào Khu mộ Sỹ phu yêu nước 

xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ 

Quảng Nam, ngày 25 tháng 12 năm 2020 

 

Kính gửi:   UBND thành phố Tam Kỳ. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Tờ trình số 297/TTr-UBND ngày 
08/12/2020 của UBND thành phố Tam Kỳ đề nghị phê duyệt kết quả điều tra hiện 
trạng rừng Dự án: Nghĩa trang nhân dân Phú Đông và Nâng cấp đường vào Khu 
mộ Sỹ phu yêu nước xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, (kèm theo Báo cáo kết quả 
điều tra hiện trạng rừng do Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ lâm sinh 
Toàn Quốc lập; Biên bản kiểm tra hiện trường ngày 03/12/2020 giữa các đơn vị có 
liên quan); Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất kết quả cụ thể như sau: 

1. Vị trí, ranh giới: Vị trí, ranh giới khu vực điều tra đánh giá hiện trạng rừng 
do Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ lâm sinh Toàn Quốc thực hiện: 

 - Nghĩa trang nhân dân Phú Đông: Phù hợp với Bản đồ quy hoạch tổng 
mặt bằng sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang nhân dân Phú 
Đông tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ được UBND thành phố Tam Kỳ phê 
duyệt tại Quyết định số 6657/QĐ-UBND ngày 19/12/2019.  

 - Đường vào Khu mộ Sỹ phu yêu nước: Phù hợp với Sơ đồ mặt bằng tổng 
thể tỷ lệ 1/500 do UBND xã lập ngày 10/3/2020 được UBND tỉnh phê duyệt kế 
hoạch thu hồi đất để thực hiện Dự án Nâng cấp đường vào Khu mộ Sỹ phu yêu 
nước xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ tại Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 
29/7/2020; có các điểm tọa độ khép kín ranh giới khu vực được UBND xã Tam 
Phú (chủ đầu tư) xác nhận ngày 14/12/2020.    

2. Diện tích, hiện trạng và quy hoạch 03 loại rừng 

 Đối chiếu ranh giới Dự án với kết quả điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch Bảo 
vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo 
Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh; kết quả kiểm tra 
nghiệm thu hiện trạng rừng trên thực tế giữa các đại diện: Phòng Kinh tế thành phố 
Tam Kỳ, BQL dự án trồng rừng trên đất cát ven biển thành phố Tam Kỳ; Hạt Kiểm 
lâm Nam Quảng Nam và UBND xã Tam Phú, cụ thể: 

TT Loại đất loại rừng 
Ký 

hiệu 

Tổng 

(ha) 

Quy hoạch 03 loại rừng 

Phòng hộ 

(ha) 

Sản xuất 

(ha) 

Ngoài 03 loại 

rừng (ha) 

 
Tổng diện tích (I+II) 

 
18,63 3,81 0,00 14,82 

I Đất có rừng 
 

9,02 1,81 0,00 7,21 

1 Rừng trồng RTC 9,02 1,81 0,00 7,21 

II Đất chưa có rừng 
 

9,61 2,00 0,00 7,61 

1 Rừng đã trồng trên cát DTRC 1,89 0,61 0,00 1,28 

2 Đất khác DK 7,72 1,39 0,00 6,33 
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- Đối với diện tích có rừng ngoài quy hoạch 03 loại rừng là 7,21 ha, theo 

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

phần diện tích này được quy hoạch là rừng phòng hộ.  

- Việc xác định hiện trạng rừng, quy hoạch 03 loại rừng nêu trên phù hợp 

với kết quả kiểm tra thực tế và được các đại diện: Phòng Kinh tế thành phố Tam 

Kỳ, BQL dự án trồng rừng trên đất cát ven biển thành phố Tam Kỳ; Hạt Kiểm 

lâm Nam Quảng Nam và UBND xã Tam Phú xác nhận tại các Biên bản lập ngày 

03/12/2020. 

Theo quy định tại Điều 41b Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 

của Chính phủ thì “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 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”. 

3. Loài cây, trữ lượng rừng: Theo kết quả điều tra, đo đếm của đơn vị tư 

vấn thì khu vực xây dựng Dự án: Nghĩa trang nhân dân Phú Đông và Nâng cấp 

đường vào Khu mộ Sỹ phu yêu nước xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ có hiện 

trạng là rừng trồng với các loài cây Keo lưỡi liềm  được trồng năm 2015, 2017, 

2018 từ nguồn vốn Dự án Bảo vệ và phát triển rừng và trồng rừng thay thế; rừng 

trồng chưa có trữ lượng. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kiến nghị: 

Do khu vực xây dựng Dự án: Nghĩa trang nhân dân Phú Đông và Nâng 

cấp đường vào Khu mộ Sỹ phu yêu nước xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ có 

diện tích bị ảnh hưởng là đất quy hoạch rừng phòng hộ, hiện trạng là rừng trồng, 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ: 

Lập đầy đủ hồ sơ thủ tục trình cấp có thẩm quyền: Điều chỉnh quy hoạch 

rừng phòng hộ 3,81ha; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 9,02ha, (gồm: 7,21 ha thuộc 

quy hoạch rừng phòng hộ theo Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 

của UBND tỉnh và 1,81 ha thuộc quy hoạch rừng phòng hộ theo Quyết định số 

120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh); thực hiện nghĩa vụ trồng 

rừng thay thế (9,02ha) theo quy định tại Luật Lâm nghiệp, 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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP 

ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Lâm nghiệp. 

Đồng thời, để đảm bảo chỉ tiêu đất lâm nghiệp quy hoạch rừng phòng hộ 

theo Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 07/10/2019 của Chính Phủ, đề nghị UBND 

thành phố Tam Kỳ có trách nhiệm khảo sát, đề xuất diện tích đất ngoài quy 

hoạch lâm nghiệp phù hợp với tiêu chí phát triển rừng phòng hộ để bổ sung vào 
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quy hoạch lâm nghiệp (3,81 ha) và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường 

tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất. Sở Nông nghiệp và PTNT 

sẽ phối hợp với địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp các thay đổi 

về diện tích quy hoạch 03 loại rừng báo cáo, tham mưu UBND tỉnh cập nhật vào 

Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia theo quy định. 

Công văn này thay thế cho Công văn số 2783/SNN&PTNT-CCKL ngày 

23/12/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc xác nhận hiện trạng rừng Dự 

án: Nghĩa trang liệt sỹ Phú Đông và đường vào Khu mộ Sỹ phu yêu nước xã 

Tam Phú, thành phố Tam Kỳ. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời để UBND thành phố Tam Kỳ thực hiện 

các bước tiếp theo theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, CCKL. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐÔC 

 

 

 

 

 

Lê Minh Hưng 
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