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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG NAM 
 

 

 

Số: 7115 /TTr-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

   Quảng Nam,  ngày 27  tháng 11 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị 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 gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 
 

 Thực hiện Công văn số 487/HĐND-VP ngày 07/11/2019 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc 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; 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp các 

ngành và địa phương liên quan khẩn trương lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch bảo vệ và phát triển rừng đối với 27,54 ha từ quy hoạch phòng hộ sang 

quy hoạch sản xuất để xây dựng Hồ chứa nước Lộc Đại; và trên cơ sở đề nghị 

của Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn (Báo cáo số 271/BC-BQL ngày 06/9/2019, 

Tờ trình số 276/TTr-UBND ngày 20/9/2019, Tờ trình số 361/TTr-UBND ngày 

26/11/2019), Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 406/TTr-SNN&PTNT 

ngày 27/11/2019; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân 

dân tỉnh khóa IX 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 như sau: 

 1. Lý do điều chỉnh: 

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam giai 

đoạn 2011 -2020 tại khu vực triển khai xây dựng công trình Hồ chứa nước Lộc 

Đại từ quy hoạch rừng phòng hộ sang quy hoạch rừng sản xuất và chuyển mục 

đích 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; góp phần giải quyết tình trạng thiếu lương thực, cải 

thiện đời sống nhân dân trong vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương. 

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch này phù hợp với quy định tại Nghị 

quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội quy định Các quy hoạch nêu tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch 

đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01/01/ 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. 

2. Phạm vi điều chỉnh: 

 Điều chỉnh cục bộ diện tích 27,54 ha quy hoạch rừng phòng hộ sang rừng 

sản xuất và chuyển mục đích từ rừng sản xuất sang mục đích xây dựng công 
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trình thủy lợi tại khu vực triển khai dự án (quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 về việc phê 

duyệt kết quả điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020). 

 Đồng thời, bổ sung diện tích 27,93 ha vào quy hoạch rừng phòng hộ để 

thay thế cho diện tích rừng phòng hộ bị chuyển đổi để xây dựng Dự án theo vị 

trí đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn tại Tờ trình số 361/TTr-UBND 

ngày 26/11/2019 đảm bảo tiêu chí đất rừng phòng hộ chung của tỉnh đã được 

Chính phủ phê duyệt đến năm 2020 là 315.812 ha.  

3. Nội dung điều chỉnh 

a) Điều chỉnh cục bộ diện tích 27,54 ha quy hoạch rừng phòng hộ sang 

rừng sản xuất và chuyển mục đích từ rừng sản xuất sang mục đích xây dựng 

công trình thủy lợi; cụ thể: 

 

TT TT TT 

Tên 

hạng 

mục 

Diện 

tích 

(ha) 

QH đã duyệt QH điều chỉnh 

Rừng 

phòng hộ 

Rừng sản 

xuất 

Ngoài 03 

loại rừng 

Rừng sản 

xuất 

Ngoài 03 

loại rừng 

1 
Khu vực 

lòng hồ 
34,56 20,70 6,18 7,68 26,88 7,68 

2 
Công trình 

đầu mối 
24,89 6,84 8,90 9,15 15,74 9,15 

Tổng diện tích 59,45 27,54 15,08 16,83 42,62 16,83 

Toàn bộ khu vực triển khai thực hiện dự án có hiện trạng là rừng trồng 

Keo, không có rừng tự nhiên. Diện tích 27,54ha được quy hoạch rừng phòng hộ 

nhưng thực tế không có chức năng phòng hộ, chủ yếu là rừng trồng sản xuất của 

người dân từ trước khi đưa vào quy hoạch rừng phòng hộ. 

b) Bổ sung diện tích 27,93 ha theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện 

Quế Sơn tại Tờ trình số 361/TTr-UBND ngày 26/11/2019 vào quy hoạch rừng 

phòng hộ để thay thế cho diện tích rừng phòng hộ bị chuyển đổi. 

(Kèm theo bản đồ thể hiện cụ thể vị trí quy hoạch 03 loại rừng và các hồ sơ 

liên quan) 

Công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh 

Quảng Nam thuộc danh mục dự án ưu tiên đầu tư theo Chương trình mục tiêu 

ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 tại Công 

văn số 730/TTg-NN ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Dự án đã được 

Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất tại Công văn số 1793/BTNMT-KHTC 

ngày 16/4/2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT thống nhất tại Công văn số 

6523/BNN-TCTL ngày 07/8/2017 và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn 

vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm B tại Báo cáo số 1438/BC-BKHĐT 

ngày 12/3/2018. Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương 

đầu tư tại Công văn số 58/HĐND-TTHĐ ngày 22/3/2018 và Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 02/7/2018; 

với tổng mức đầu tư 291,339 tỷ đồng, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu ứng 



3 

 

phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh do Trung ương bố trí (160,591 tỷ 

đồng) và nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh (130,748 tỷ đồng). Đến nay, công 

trình đã được bố trí 115,019 tỷ đồng (Trong đó, Trung ương: 80,269 tỷ đồng; 

ngân sách tỉnh: 34,750 tỷ đồng). Hơn nữa, đây là công trình được Tỉnh uỷ, Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chọn 

là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. 

Do vậy, để sớm hoàn thiện thủ tục triển khai đầu tư dự án đảm bảo hoàn 

thành theo tiến độ đã đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình kỳ họp thứ 12, Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa IX xem xét, cho 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 đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất./. 

Nơi nhận:  
 - Như trên; 

 - TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

 - CT, các PCT UBND tỉnh; 

 - Các đại biểu HĐND tỉnh; 

 - Sở Nông nghiệp và PTNT; 

 - Sở Tài nguyên và Môi trường; 

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

 - BQL DA ĐTXD tỉnh; 

 - UBND huyện Quế Sơn; 

 - CPVP; 

 - Lưu VT, TH, KTN. 
E:\Dropbox\minh tam b\Nam 2019\To trinh\11 26 de nghi dieu chinh 

cuc bo Quy hoach bao ve va phat trien rung doi voi ho chua nuoc Loc 

Dai.doc 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

  

 
 

 
 

                            Lê Trí Thanh 
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