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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về
điều chỉnh cục bộ quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng để xây dựng hồ
chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn

Sau khi xem xét Tờ trình số 7115/TTr-UBND ngày 27/11/2019 của UBND
tỉnh về điều chỉnh cục bộ quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng xây dựng hồ chứa
nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND
tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung như sau:
1. Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số
751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội1 và
quy định tại khoản 1, khoản 4, Điều 19, khoản 3, Điều 20 Luật Lâm nghiệp số
16/2017/QH14 ngày 15/11/20172; xét nhu cầu cần thiết điều chỉnh cục bộ Quy
hoạch bảo vệ và phát triển rừng tại khu vực triển khai xây dựng dự án Hồ chứa
nước Lộc Đại từ quy hoạch rừng phòng hộ sang rừng sản xuất và chuyển mục
đích từ rừng sản xuất sang xây dựng công trình thủy lợi nhằm phục vụ nhu cầu
cấp nước chủ động cho sản xuất và dân sinh trên địa bàn 02 xã Quế Hiệp và Quế
Thuận, huyện Quế Sơn, đây là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng
bộ lần thứ XXII.
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất và kính đề nghị HĐND tỉnh
thống nhất điều chỉnh cục bộ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của
HĐND tỉnh với diện tích 27,54 ha quy hoạch rừng phòng hộ sang rừng sản xuất,
bổ sung diện tích 27,93 ha từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ tại các vị trí theo
đề nghị của UBND huyện Quế Sơn tại Tờ trình số 361/TTr-UBND ngày
26/11/20193 để thay thế cho diện tích rừng phòng hộ bị chuyển đổi; đảm bảo tiêu
chí đất rừng phòng hộ chung của tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt đến năm 2020
tại Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 07/10/2019 là 315.812 ha.

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.
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- Khoản 1, Điều 19: “Phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Khoản 4, Điều 19: “Có phương án trồng rừng thay thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc
sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế”.
- Khoản 3, Điều 20: “ Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng
hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển
dưới 20 ha; rừng sản xuất dưới 50 ha; rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư”.
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Tiểu khu 479/khoảnh 3/lô 1, 6, 13, 15; tiểu khu 478/khoảnh 4/lô 28; tiểu khu 477/khoảnh 2/lô 26; tiểu khu
478/khoảnh 4/ lô 6, 8, 10 và tiểu khu 478/khoảnh 5/lô 60; tiểu khu 479/khoảnh 3/lô 22.
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2. Sau khi được HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh cục bộ quy hoạch bảo vệ
và phát triển rừng, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ
đạo cơ quan chuyên môn triển khai một số vấn đề sau:
- Phối hợp với địa phương bổ sung diện tích 27,93 ha rừng phòng hộ tại vị
trí mới vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và trình cơ quan có thẩm quyền
xem xét, quyết định.
- Lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền phương án trồng rừng thay thế theo
quy định của Luật Lâm nghiệp và 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.
Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều
chỉnh cục bộ quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng để xây dựng hồ chứa nước Lộc
Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
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- Lưu VT,TH (Thủy)
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