
     UBND TỈNH QUẢNG NAM 

   SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 118/BC-SNN&PTNT Quảng Nam, này 10 tháng 5 năm 2022 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

Nội dung trình phê duyệt quyết định chủ trương  

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng Dự án Đầu tư 

xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tam Thăng mở rộng 

 

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;  

Căn cứ Công văn số 2636/UBND-KTN ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc thẩm định quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng 

rừng để xây dựng các công trình dự án trên địa bàn tỉnh; 

Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai tại 

Tờ trình số 34/TTr-CTy ngày 28/3/2022 về việc đề nghị chuyển mục đích sử dụng 

rừng; 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 Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tam 

Thăng mở rộng, cụ thể như sau: 

I. Thông tin dự án và quá trình tổ chức thẩm định 

1. Thông tin dự án 

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tam Thăng mở 

rộng (viết tắt là Dự án). 

- Địa điểm thực hiện: Xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 

- Cơ quan quản lý đầu tư: UBND tỉnh Quảng Nam. 

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai. 

- Mục tiêu đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ 

tầng khu công nghiệp. 

- Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công 

nghiệp trên diện tích 242 ha. 

- Tổng diện tích đất sử dụng của dự án: 242 ha. 
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2. Quá trình tổ chức thẩm định 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2132/UBND-KSTTHC 

ngày 14/4/2021 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; Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban 

hành Công văn số 675/SNN&PTNT-CCKL ngày 01/4/2022 gửi các Sở, Ban 

ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, 

Giao thông Vận tải, Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp và UBND 

huyện Thăng Bình đề nghị tham gia ý kiến thẩm định nội dung trình quyết định 

chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng Dự 

án. Đến nay, đã nhận được ý kiến phản hồi của các Sở, Ban ngành và địa phương: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 761/SKHĐT-DNĐT ngày 13/4/2022); Sở 

Tài Nguyên và Môi trường (Công văn số 815/STN&MT-QLĐĐ ngày 15/4/2022); 

Sở Tài chính (Công văn số 790/STC-GCS ngày 06/4/2022); Sở Giao thông Vận 

tải (Công văn số 938/SGTVT-QLCLCT ngày 08/4/2022); Sở Xây dựng (Công 

văn số 533/SXD-QLHT ngày 08/4/2022); Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp (Công văn số 255/KKTCN-TNMT ngày 04/4/2022) và UBND huyện 

Thăng Bình (Công văn số 636/UBND-KTHT ngày 15/4/2022). 

 Trên cơ sở ý kiến tham gia thẩm định của các Sở, Ban ngành và địa phương 

có liên quan; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2636/UBND-KTN ngày 

28/4/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, 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 Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN 

Tam Thăng mở rộng như sau: 

II. Nội dung thẩm định 

Nội dung thẩm định được quy định tại tiết c điểm 3 khoản 1 Điều 1 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;  

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. Hiệu quả kinh tế - xã hội; 

8. 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. 

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

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- 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 128/QĐ-TTg ngày 24/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án 

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng tại 

xã Bình Nam, huyện Thăng Bình; 

- Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt điều chỉnh xây dựng Quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu 

Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; 

- 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 Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tam Thăng 

mở rộng đảm bảo đúng quy định tại điểm 3 khoản 1 Điều 1 Nghị định số 

83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ. Cụ thể: 

- Văn bản đề nghị xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng: 

Tờ trình số 34/TTr-CTy ngày 28/3/2022 của Công ty TNHH MTV Phát 

triển hạ tầng KCN Chu Lai về việc đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng. 

- Văn bản chủ trương đầu tư: 

Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 24/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án 

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng tại 

xã Bình Nam, huyện Thăng Bình. 

- 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: Tài liệu đánh giá sơ bộ tác 

động môi trường, kèm theo văn bản thẩm định của cơ quan chức năng. 

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

rừng tỷ lệ 1/2.000 theo quy định). 
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3. Sự cần thiết đầu tư Dự án 

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tam Thăng mở rộng đã 

được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 

24/01/2022 về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối 

với dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng 

mở rộng tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình. Mục tiêu của Dự án là Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. 

Dự án nhằm giải quyết nhu cầu bức thiết về quỹ đất sạch công nghiệp cho 

thuê và tạo động lực phát triển cho vùng Đông tỉnh Quảng Nam, nhằm xúc tiến 

đầu tư đón đầu các dự án tham gia các hiệp định kinh tế như FTA, WTO, … đến 

với địa bàn tỉnh, để đáp ứng kịp thời nhu cầu của các Nhà đầu tư trong thời gian 

đến. 

Dự án góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thăng Bình nói riêng 

và tỉnh Quảng Nam nói chung. Giải quyết việc làm cho nguồn lao động không chỉ 

ở địa phương mà cả các khu vực lân cận (khoảng 10.000 -  12.000 lao động). Vì 

vậy, việc thực hiện dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công 

nghiệp Tam Thăng mở rộng là hết sức cần thiết. 

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

rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng); diện tích theo: Loại rừng (rừng đặc 

dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất), nguồn gốc hình thành (rừng tự nhiên, 

rừng trồng), điều kiện lập địa, trữ lượng (đối với rừng tự nhiên), loài cây (đối 

với rừng trồng) 

a) Về diện tích, hiện trạng và quy hoạch 03 loại rừng 

Theo Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng rừng do Công ty TNHH 

MTV TMDV lâm sinh Toàn Quốc lập được Sở Nông nghiệp và PTNT xác nhận tại 

Công văn số: 561/SNN&PTNT-CCKL ngày 23/3/2022, cụ thể: 

TT Hiện trạng 
Tổng cộng 

(ha) 

Quy hoạch 03 loại rừng Ngoài quy 
hoạch lâm 

nghiệp  

(ha) 

Tổng 
(ha) 

Phòng 
hộ 

(ha) 

Sản 
xuất 
(ha) 

 Tổng  242 0,00 0,00 0,00 242 

A Đất có rừng 
trồng 

58,19 0,00 0,00 0,00 58,19 

B Đất không 
có rừng 

183,81 0,00 0,00 0,00 183,81 

- Đối chiếu với Bản đồ điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Thăng Bình 
giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 
11/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam, diện tích 58,19 ha rừng trồng không thuộc 
quy hoạch lâm nghiệp (ngoài 3 loại rừng). 

- Đối chiếu với Bản đồ điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Thăng Bình 
ban hành kèm theo Quyết định 2462/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh 
Quảng Nam, diện tích 58,19 ha rừng trồng thuộc quy hoạch sau: 
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+ Có 16,9 ha nằm trong quy hoạch lâm nghiệp, chức năng phòng hộ. 

+ Diện tích còn lại không thuộc quy hoạch lâm nghiệp (ngoài 3 loại rừng). 

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

Theo khoản 3 Điều 1 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 

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 Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN 

Tam Thăng mở rộng có diện tích rừng trồng thuộc quy hoạch lâm nghiệp phải thực 

hiện quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng là: 16,9 ha. 

c) Nguồn gốc hình thành rừng 

Diện tích rừng trồng thuộc quy hoạch phòng hộ 16,9 ha thực hiện quyết định 
chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng: Trồng bằng nguồn vốn dự án Bảo vệ và 
phát triển rừng. 

d) Vị trí khu rừng 

Lô 4, 5, 18 khoảnh 1, ngoài tiểu khu 75, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam. 

 (Chi tiết về vị trí lô, khoảnh, tiểu khu, địa danh hành chính; điều kiện lập 

địa, trữ lượng (đối với rừng tự nhiên); loài cây (đối với rừng trồng) tại các  áo 

cáo kết  uả điều tra, đánh giá hiện trạng rừng do Công ty  N            lâm 

sinh  oàn Quốc lập đính kèm) 

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

- Phù hợp về Pháp luật đầu tư:  

Dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết 

định số 128/QĐ-TTg ngày 24/01/2022 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng 

thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 

khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình. 

- Theo ý kiến của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 938/SGTVT-

QLCLCT ngày 08/4/2022: 

“Hướng thoát nước toàn bộ khu vực đổ về khe Ba La, do đó đề nghị phải 

tính toán hệ thống mương, cống qua đường đảm bảo khẩu độ thoát nước, tránh 

gây ngập úng, ảnh hưởng đến dân sinh trong giai đoạn hiện nay và khi xây dựng 

hoàn thành quy hoạch. 

Đường ĐT.619 (Võ Chí Công) đoạn qua phạm vi quy hoạch hiện tại có 03 

cống hộp (1,5x1,5)m thoát nước ngang, nhưng quy hoạch mương dẫn thu gom 

nước hạ lưu các cống trên chỉ có khẩu độ 2m, đề nghị tính toán chuẩn xác lại. 

Theo quy hoạch có đoạn mương trần từ nút N2 đến N4 rộng 10m và giao 

với Đường trục chính vào khu công nghiệp Tam Thăng tại Km4+890, nhưng cống 

ngang trên đường này khẩu độ chỉ 1m. Đề nghị kiểm tra, tính toán lại phương án 

thoát nước để giải quyết bất cập này”. 
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Nội dung thẩm định của Sở giao Thông Vận tải không ảnh hưởng đến chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng rừng. Tuy nhiên, đề nghị Chủ đầu tư hoàn chỉnh 

trong quá trình lập thủ tục đầu tư tiếp theo có liên quan. 

- Theo ý kiến Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tại Công văn 

số 255/KKTCN-TNMT ngày 04/4/2022: 

Vị trí và quy mô diện tích sử dụng đất của dự án Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng thuộc phạm vi quy hoạch 

KCN Tam Thăng với quy mô diện tích là 800 ha phù hợp với Quy hoạch chung 

xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến 

năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg 

ngày 13/12/2018. 

- Theo ý kiến Sở Tài chính tại Công văn số 790/STC-GCS ngày 06/4/2022: 

“Trong văn bản và hồ sơ chưa có Phương án xử lý tài sản đối với diện tích 33,21 

ha rừng trồng (diện tích rừng thuộc chương trình, dự án do nhà nước quản lý) 

cũng như văn kiện dự án Pacsa đối với diện tích rừng trồng bằng nguồn vốn ngoài 

ngân sách”. 

+ Về phương án xử lý tài sản đối với diện tích 33,21 ha rừng trồng (diện 

tích rừng thuộc chương trình, dự án do nhà nước quản lý): nội dung này không 

ảnh hưởng đến chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng. Tuy nhiên đề nghị Chủ 

Đầu tư xây dựng Phương án xử lý tài sản theo quy định trước khi thực hiện đền 

bù và giải phóng mặt bằng. 

+ Về văn kiện của dự án Pacsa: Dự án Pacsa đã kết thúc năm 2005 và đã 

bàn giao cho địa phương để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Thời gian qua đã 

có 10,77 ha thuộc dự án Pacsa đã được HĐND tỉnh chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác (Dự án Nâng cấp Nghĩa trang nhân dân xã Tam Phú, 

thành phố Tam Kỳ và Dự án Đường trục chính vào khu công nghiệp Tam Thăng 

mở rộng). 

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

hoạch lâm nghiệp quốc gia theo quy định của pháp luật về quy hoạch 

a) 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 

815/STN&MT-QLĐĐ ngày 15/4/2022: 

- Về quy hoạch sử dụng đất: 

Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng 

đất 05 năm kỳ cuối 2016-2020 của tỉnh Quảng Nam được Chính phủ phê duyệt tại 

Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 07/10/2019 thì huyện Thăng Bình được phân bổ 

877,11 ha đất khu công nghiệp. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban hành Quyết định 

số 524/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng 

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

Nam cho cấp huyện; theo đó diện tích đất KCN Tam Thăng tại xã Bình Nam có 

diện tích 630,69 ha. 
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Ngày 20/11/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 63/NQ-

HĐND, theo đó điều chỉnh tăng chỉ tiêu đất khu công nghiệp của huyện Núi 

Thành và giảm chỉ tiêu đất khu công nghiệp của huyện Thăng Bình từ 877,11 ha 

xuống còn 386,78 ha (giảm 490,33 ha cho huyện Núi Thành). Theo điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Thăng Bình được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 4028/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 thì diện tích đất 

khu công nghiệp của huyện là 386,78 ha, trong đó: xã Bình Nam là 140,36 ha, 

Bình Giang là 186,15 ha và Bình Phục là 60,27 ha. 

Với chỉ tiêu đất khu công nghiệp còn lại chưa thực hiện trên địa bàn xã 

Bình Nam là 89,06 ha, sẽ không đảm bảo diện tích để triển khai thực hiện dự án 

đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở 

rộng. Ngày 22/7/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh có Nghị quyết số 46/NQ-HĐ ND 

về điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn 

huyện Thăng Bình, cụ thể như sau: 

+ Tăng chỉ tiêu sử dụng đất Khu công nghiệp Tam Thăng tại xã Bình Nam 

là 160,27 ha (từ 140,36 ha tăng lên 300,63 ha); trong đó diện tích đã thực hiện 

51,3 ha và diện tích mở rộng thêm 249,33 ha, sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng 

và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng. 

+ Giảm chỉ tiêu sử dụng đất Khu công nghiệp Đông Quế Sơn tại xã Bình 

Phục và Bình Giang là 160,27 ha (từ 246,42 ha xuống còn 86,15 ha). 

- Về kế hoạch sử dụng đất: Danh mục dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh 

kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tam Thăng mở rộng được đăng ký trong kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thăng Bình theo đề nghị của UBND huyện 

tại Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 29/3/2022, với diện tích 50,1 ha (trong đó có 

20 ha đất rừng sản xuất). 

Như vậy, với chỉ tiêu được phân bổ là 300,63 ha thì Dự án đầu tư xây dựng 

và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng tại xã Bình 

Nam, huyện Thăng Bình phù hợp với quy hoạch sử dụng đất huyện Thăng Bình 

đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thăng Bình và danh mục 

Dự án được đăng ký, cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện 

Thăng Bình theo đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 

17/02/2022, với diện tích 248,9 ha. 

b) Sự phù hợp với Quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia 

Hiện nay Quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia chưa được cấp thẩm quyền phê 

duyệt, tuy nhiên theo dự thảo quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh do Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Tây 

Bắc bộ (đơn vị tư vấn của Bộ Nông nghiệp và PTNT) phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và PTNT, các Sở, ban ngành và các địa phương lập: Trong 242 ha của Dự 

án có 10,6 ha quy hoạch phòng hộ và 231,4 ha ngoài quy hoạch lâm nghiệp. Chủ 

đầu tư đưa 10,6 ha vào cơ cấu sử dụng đất của dự án với mục đích là trồng rừng 

phòng hộ và đảm bảo việc triển khai trồng rừng phòng hộ đối với diện tích này để 

ổn định quy hoạch rừng phòng hộ ven biển trong thời gian tới. 
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7. Hiệu quả kinh tế - xã hội 

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tam Thăng mở rộng đi 

vào hoạt động dự kiến sẽ giải quyết việc làm cho nguồn lao động không chỉ ở địa 

phương mà cả các khu vực lân cận (khoảng 10.000 -  12.000 lao động), đóng góp 

nguồn ngân sách cho nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của 

huyện Thăng Bình nói riêng và của tỉnh Quảng Nam nói chung. 

8. Tài liệu về đánh giá tác động môi trường của dự án 

Theo Công văn số 3045/BTNMT-KHTC ngày 07/6/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường: “Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công 

nghiệp Chu Lai (Chủ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu 

công nghiệp Tam Thăng mở rộng, tỉnh Quảng Nam) đã đánh giá sơ bộ tác động 

môi trường quy định tại Khoản 3 Điều 29 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

và Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ quy 

định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường”. 

Theo Công văn số 8981/BKHĐT-QLKKT ngày 20/12/2021 của Bộ Kế 

hoạch đầu tư: “Hồ sơ dự án đã có đánh giá tác động môi trường, trong đó các nội 

dung quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và khoản 2 

Điều 3 Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ 

quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường nên đáp ứng quy định tại điểm d 

khoản 1 Điều 33 Luật đầu tư”. 

Như vậy, tài liệu đánh giá tác động môi trường của Dự án đúng theo quy 

định khoản 3 Điều 29 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và điểm d khoản 1 Điều 

33 Luật đầu tư. 

IV. Đề xuất, kiến nghị 

Qua tổng hợp các ý kiến thẩm định của các Sở, ngành, địa phương liên 

quan, Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tam Thăng mở rộng 

đảm bảo điều kiện để xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo 

đúng quy định tại điểm 3 khoản 1 Điều 1 Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 

15/7/2020 của Chính phủ; Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo UBND tỉnh 

xem xét, trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

trồng với diện tích 16,9 ha sang mục đích khác để thực hiện Dự án nêu trên. 

Đối với các ý kiến của các Sở, ngành có liên quan: Đề nghị UBND tỉnh yêu 

cầu Chủ đầu tư liên hệ với các Sở, ngành có liên quan để được hướng dẫn và hoàn 

chỉnh các thủ tục có liên quan để thực hiện các bước tiếp theo của dự án./. 

 (Đính kèm theo dự thảo  ờ trình của U N  tỉnh và  ồ sơ liên  uan) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Sở: KH&ĐT, TN&MT, 

XD, GTVT, TC; 

- BQL các KKT&KCN; 

- UBND huyện Thăng Bình; 

- Công ty TNHH MTV Phát 

triển hạ tầng KCN Chu Lai; 

- Lưu: VT, CCKL. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Trần Út 

GIÁM ĐỐC 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

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

            #SoKyHieuVanBan                        #DiaDiemNgayBanHanh

        
                

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 675/SNN&PTNT-
CCKL ngày 01/4/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề 
nghị tham gia ý kiến thẩm định nội dung trình quyết định chủ trương chuyển 
mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với dự án Đầu tư xây dựng và 
kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng. Qua xem xét 
nội dung văn bản và quy định của pháp luật đất đai, Sở Tài nguyên và Môi 
trường có ý kiến như sau:

1. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
- Về quy hoạch sử dụng đất: 
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử 

dụng đất 05 năm kỳ cuối 2016-2020 của tỉnh Quảng Nam được Chính phủ phê 
duyệt tại Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 07/10/2019 thì huyện Thăng Bình được 
phân bổ 877,11 ha đất khu công nghiệp. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban hành 
Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 về việc phân bổ chỉ tiêu quy 
hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) 
của tỉnh Quảng Nam cho cấp huyện; theo đó diện tích đất KCN Tam Thăng tại 
xã Bình Nam có diện tích 630,69 ha.

Ngày 20/11/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 
63/NQ-HĐND, theo đó điều chỉnh tăng chỉ tiêu đất khu công nghiệp của huyện 
Núi Thành và giảm chỉ tiêu đất khu công nghiệp của huyện Thăng Bình từ 
877,11 ha xuống còn 386,78 ha (giảm 490,33 ha cho huyện Núi Thành). Theo 
điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Thăng Bình được 
UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4028/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 thì 
diện tích đất khu công nghiệp của huyện là 386,78 ha, trong đó: xã Bình Nam là 
140,36 ha, Bình Giang là 186,15 ha và Bình Phục là 60,27 ha. 

Với chỉ tiêu đất khu công nghiệp còn lại chưa thực hiện trên địa bàn xã 
Bình Nam là 89,06 ha, sẽ không đảm bảo diện tích để triển khai thực hiện dự án 
đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở 
rộng. Ngày 22/7/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh có Nghị quyết số 46/NQ-HĐ ND 
về điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn 
huyện Thăng Bình, cụ thể như sau: 

V/v tham gia ý kiến thẩm định nội dung trình 
quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác đối với dự án 
Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng 

Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng
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+ Tăng chỉ tiêu sử dụng đất Khu công nghiệp Tam Thăng tại xã Bình 
Nam là 160,27 ha (từ 140,36 ha tăng lên 300,63 ha); trong đó diện tích đã thực 
hiện 51,3 ha và diện tích mở rộng thêm 249,33 ha, sử dụng cho dự án đầu tư xây 
dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng.

+ Giảm chỉ tiêu sử dụng đất Khu công nghiệp Đông Quế Sơn tại xã Bình 
Phục và Bình Giang là 160,27 ha (từ 246,42 ha xuống còn 86,15 ha).

- Về kế hoạch sử dụng đất: Danh mục dự án đầu tư xây dựng và kinh 
doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tam Thăng mở rộng được đăng ký 
trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thăng Bình theo đề nghị của 
UBND huyện tại Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 29/3/2022, với diện tích 50,1 
ha (trong đó có 20 ha đất rừng sản xuất).

Như vậy, với chỉ tiêu được phân bổ là 300,63 ha thì Dự án đầu tư xây 
dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng tại xã 
Bình Nam, huyện Thăng Bình phù hợp với quy hoạch sử dụng đất huyện Thăng 
Bình đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thăng Bình và danh 
mục Dự án được đăng ký, cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 
huyện Thăng Bình theo đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình số 38/TTr-UBND 
ngày 17/02/2022, với diện tích 248,9 ha.

2. Về môi trường
Việc đánh giá các tác động môi trường của nội dung chuyển đổi mục đích 

sử dụng rừng sang mục đích khác được lồng ghép trong Báo cáo đánh giá tác 
động môi trường của Dự án.

Tuy nhiên, Dự án được Thủ tướng Chính phủ quyết định Chủ trương đầu tư 
tại Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 24/01/2022. Đối chiếu theo quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều 30, điểm a khoản 1 Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường năm 
2020 và danh mục Phụ lục III đính kèm Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường thì Dự án thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
và thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Do đó, đề nghị Chủ 
dự án gửi hồ sơ Báo cáo ĐTM của Dự án đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để 
được xem xét thẩm định.

Kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, tổng hợp 
báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Lưu: VT, ĐĐ.

   GIÁM ĐỐC
   

 #ChuKyLanhDao
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UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ XÂY DỰNG

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

#SoKyHieuVanBan

V/v ý kiến thẩm định nội dung trình 
quyết định chủ trương chuyển mục 
đích sử dụng rừng sang mục đích 
khác đối với dự án Đầu tư xây dựng 
và kinh doanh hạ tầng Khu công 
nghiệp Tam Thăng mở rộng  

#DiaDiemNgayBanHanh

                   Kính gửi:  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 675/SNN&PTNT-CCTL ngày 
01/4/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị tham gia ý 
kiến thẩm định nội dung trình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 
sang mục đích khác đối với dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công 
nghiệp Tam Thăng mở rộng; 

Sau khi rà soát, khu vực dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu 
công nghiệp Tam Thăng mở rộng thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai. Đề nghị Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp ý kiến về quy hoạch của Ban quản lý các 
Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh để tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLHT, Hai05.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
 



UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ  TÀI CHÍNH

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

#SoKyHieuVanBan
V/v tham gia ý kiến thẩm định nội 
dung trình quyết định chủ trương 
chuyển mục đích sử dụng rừng 
sang mục đích khác đối với Dự án 
Đầu tư xây dựng và kinh doanh 
hạ tầng Khu công nghiệp Tam 
Thăng mở rộng

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam.

Sở Tài chính nhận được Công văn số 675/SNN&PTNT-CCKL ngày 
01/4/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam về việc đề 
nghị tham gia ý kiến thẩm định nội dung trình quyết định chủ trương chuyển 
mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với Dự án Đầu tư xây dựng và 
kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng và hồ sơ kèm theo. 
Về việc này, Sở Tài chính có ý kiến như sau: 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Tài chính cho ý kiến 
về Phương án xử lý tài sản đối với diện tích 33,21 ha rừng trồng thuộc Chương 
trình Dự án do nhà nước quản lý (gồm rừng trồng bằng nguồn vốn thuộc 
Chương trình Dự án do Nhà nước quản lý) trong 33,21 ha rừng trồng gồm 16,90 
ha rừng thuộc đối tượng phải trồng rừng thay thế và 16,31 ha rừng trồng nằm 
ngoài quy hoạch lâm nghiệp; trong diện tích rừng trồng nằm ngoài quy hoạch 
lâm nghiệp có 13,41 ha trồng bằng nguồn vốn dự án Bảo vệ và phát triển rừng 
(năm 2015) và 2,9 ha trồng bằng nguồn vốn dự án Pacsa. Tuy nhiên, trong văn 
bản và hồ sơ gởi kèm cung cấp chưa có Phương án xử lý tài sản đối với diện tích 
33,21ha rừng trồng này cũng như văn kiện dự án Pacsa đối với diện tích rừng 
trồng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách. 

Vậy, Sở Tài chính trả lời để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết 
và xử lý tiếp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- CCKL Quảng Nam;
- Lưu: VT, BGĐ, GCS.
(E:\NGOC ANH 2022\CHUYEN MDSD-KCN 
TAM THANG)

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

    #ChuKyLanhDao



UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v tham gia ý kiến đối với nội dung 
hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết 
định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích khác 

       Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 675/SNN&PTNT-CCKL 
ngày 01/4/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham gia ý 
kiến thẩm định nội dung trình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 
rừng sang mục đích khác đối với dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 
khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng. Căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư 
và các văn bản có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về sự cần thiết đầu tư và hiệu quả kinh tế xã hội của dự án: 
Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 

8981/BKHĐT-QLKKT ngày 20/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 24/01/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư đồng 
thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 
khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình.

Vì vậy, kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu 
các văn bản nêu trên về sự cần thiết đầu tư và hiệu quả kinh tế xã hội của dự án.

2. Về trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư:
Theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 31 của Luật Đầu tư năm 2020, dự án 

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng 
thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Trình 
tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án 
có đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đich khác quy định tại điểm b 
khoản 3 Điều 32 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Theo quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính 
phủ, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng là một nội dung trong chấp 
thuận chủ trương đầu tư dự án. 

 Tuy nhiên, dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương 
đầu tư tại Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 24/01/2022. Vì vậy, kính đề nghị Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu quy định tại Nghị định số 
83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ để tham mưu UBND tỉnh trình 
cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 
rừng sang mục đích khác theo quy định./.
Nơi nhận:
-Như trên;
-Ban GĐ Sở;;
-Lưu: VT, DNĐT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /UBND-KTN

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

Quảng Nam, ngày        tháng 4 năm 2022
V/v thẩm định trình quyết định 
chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng để xây dựng các công 
trình dự án trên địa bàn tỉnh

 Kính gửi:
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi 
trường, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, 
Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi xem xét Báo cáo số 95/BC-SNN&PTNT ngày 19/4/2022 của Sở 
Nông nghiệp và PTNT về kết quả thẩm định nội dung trình phê duyệt quyết định 
chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự 
án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng mở 
rộng; để việc thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương 
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác sang xây dựng các công 
trình, dự án trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ quy định; UBND tỉnh 
có ý kiến chỉ đạo như sau:

 1. Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các 
Sở, ngành, địa phương liên quan:

- Nghiên cứu hình thức phù hợp để tổ chức thẩm định nội dung trình 
quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để 
xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh giao nhiệm 
vụ tại Công văn số 2132/UBND-KSTTHC ngày 14/4/2021 đảm bảo chất lượng, 
đúng nội dung quy định tại 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; tổng hợp, ký báo cáo kết quả thẩm định trình UBND tỉnh, trong đó, 
lưu ý báo cáo thẩm định phải có phần nhận xét và kết luận nêu rõ qua đối chiếu 
với các quy định hiện hành thì hồ sơ đang thẩm định có đủ điều kiện để trình cấp 
có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng hay không; 
đồng thời, gửi kèm theo hồ sơ liên quan và dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh 
trình HĐND tỉnh/Bộ Nông nghiệp và PTNT, dự thảo Báo cáo kết quả thẩm định 
của UBND tỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT đối với hồ sơ trình thuộc thẩm 
quyền của Thủ tướng Chính phủ (Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền quyết định 
của HĐND tỉnh, UBND tỉnh không ký Báo cáo kết quả thẩm định mà sử dụng 
Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT). 

- Đối với chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc thẩm quyền quyết định 
của HĐND tỉnh, sau khi nhận được văn bản đề nghị cho chuyển mục đích sử 



dụng rừng của chủ đầu tư các công trình/dự án; yêu cầu Sở Nông nghiệp và 
PTNT xác định thời gian dự kiến hoàn thành việc thẩm định để sớm có văn bản 
đề xuất UBND tỉnh đăng ký bổ sung vào chương trình kỳ họp của HĐND tỉnh, 
tránh trường hợp lúng túng, bị động do trình UBND tỉnh sát kỳ họp HĐND tỉnh 
như thời gian qua. 

- Trên cơ sở đó, hoàn chỉnh lại báo cáo kết quả thẩm định nội dung trình 
phê duyệt quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 
khác để xây dựng dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công 
nghiệp Tam Thăng mở rộng; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp 
tiếp theo.

2. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành, địa phương liên 
quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ 
với Sở Nông nghiệp và PTNT trong quá trình thẩm định nội dung trình quyết 
định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng 
các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu kỹ hồ sơ và các quy định hiện 
hành để tham gia thẩm định các nội dung liên quan thuộc ngành, địa phương phụ 
trách theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, trình UBND tỉnh 
đảm bảo chất lượng, thời gian quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công ty TNHH MTV Phát 
triển hạ tầng khu công nghiệp 
Chu Lai;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KS-NC, KTN.
D:\Dropbox\minh tam b\Nam 2022\Cong van\04 25 ho so 
trinh quyet dinh chu truong cmdsdr du an KCN Tam Thang 
mo rong.doc

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

[daky]
Hồ Quang Bửu



UBND TỈNH QUẢNG NAM
 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

#SoKyHieuVanBan

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

#DiaDiemNgayBanHanh

V/v tham gia ý kiến thẩm định nội 
dung trình quyết định chủ trương 
chuyển mục đích sử dụng rừng sang 
mục đích khác đối với Dự án Đầu tư 
xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu 
công nghiệp Tam Thăng mở rộng

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.

Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 675/SNN&PTNT-CCKL 
ngày 01/4/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị 
tham gia ý kiến thẩm định nội dung trình quyết định chủ trương chuyển mục 
đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với dự án Đầu tư xây dựng và kinh 
doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng.

Nội dung tham gia của Sở Giao thông vận tải đã nêu tại Phiếu ý kiến 
thành viên hội đồng thẩm định thông qua hố sơ Quy hoạch phân khu xây 
dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng thuộc Khu Kinh tế 
mở Chu Lai (có gửi kèm).

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lưu ý tổng hợp.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLCLCT.
D:\Google driver\1.Cong viec\2022\29. Chu truong dau tu KCN 
tam thang mo rong\01_y kien DA KCN Tam Thang mo rong.doc
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:              /BTNMT-KHTC 

V/v tham gia ý kiến đối với dự án 

đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ 

tầng khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, 

tỉnh Quảng Nam 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày          tháng        năm 2021 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Phúc đáp Công văn số 2649/BKHĐT-QLKKT ngày 10 tháng 5 năm 2021 

về việc xin ý kiến dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu 

công nghiệp Tam Thăng mở rộng, tỉnh Quảng Nam của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

1. Theo đề nghị tại Công văn số 2649/BKHĐT-QLKKT ngày 10 tháng 5 

năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về đề xuất dự án đầu tư xây dựng và kinh 

doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, có địa điểm tại xã 

Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, với tổng diện tích dự kiến 

khoảng 248 ha.  

Về sự phù hợp với quy hoạch tỉnh và nhu cầu sử dụng đất thực hiện dự án:  

- Tại thời điểm hiện nay, Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030 

chưa được phê duyệt theo quy định của pháp luật đất đai, pháp luật quy hoạch. 

Theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất  

kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị 

quyết số 83/NQ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2019 không có khu công nghiệp Tam 

Thăng mở rộng. Hồ sơ chưa có nội dung đánh giá về sự phù hợp với các chỉ tiêu 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thực hiện hết của kỳ trước trong thời gian 

Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030 chưa được phê duyệt, nên thiếu 

cơ sở để góp ý cụ thể về đề xuất thực hiện dự án.  

- Việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chỉ được thực hiện sau khi quỹ 

đất để thực hiện dự án được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp 

luật đất đai, pháp luật khác có liên quan và các nội dung liên quan đến đất đai 

phải được thực hiện theo quy định của pháp luật đầu tư và pháp luật đất đai. 

2. Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng với quy mô 248 ha thuộc tổng 

thể Khu công nghiệp Tam Thăng (diện tích 800 ha) đã được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, 

tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. 

Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai (Chủ 

 ự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam 

Thăng mở rộng, tỉnh Quảng Nam) đã đánh giá sơ  ộ tác động môi trường quy 
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định tại Khoản 3 Điều 29 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định 

số 54/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ quy định về đánh 

giá sơ  ộ tác động môi trường,  ao gồm các nội dung chính như sau: 

- Các nhóm ngành nghề thu hút đầu tư: linh kiện, thiết  ị điện, điện tử  dệt 

may  máy móc, thiết  ị, dụng cụ, phụ tùng ô tô và phụ trợ  đồ g , hàng tiêu 

dùng, dụng cụ thể thao và y tế  chế  iến các loại thuốc, dược liệu  chế  iến 

lương thực, thực phẩm, nông lâm sản và rau quả.  

- Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của Khu công nghiệp Tam Thăng 

mở rộng là sông Đầm d n ra sông Bàn Thạch, nước sông được sử dụng cho mục 

đích tưới tiêu thủy lợi.   

- Tổng lượng nước thải phát sinh của Khu công nghiệp Tam Thăng mở 

rộng khi đi vào hoạt động với t  lệ thu hút đầu tư lấp đầy 100  diện tích Khu 

công nghiệp ước tính khoảng 8.900 m3/ngày (24 giờ). Toàn  ộ lượng nước thải 

nêu trên được các dự án đầu tư th  cấp xử lý sơ  ộ thông qua hợp đồng trách 

nhiệm về quy định đấu nối với Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu 

công nghiệp Chu Lai.  

- Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai dự 

kiến d n toàn  ộ nước thải sau xử lý sơ  ộ của Khu công nghiệp Tam Thăng mở 

rộng về Nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 28.000 m3/ngày của Khu 

công nghiệp Tam Thăng hiện h u (nước thải phát sinh t  Khu công nghiệp Tam 

Thăng hiện h u tối đa 11.000 m3/ngày) để xử lý đạt quy chuẩn QCVN 

40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột   

trước khi xả thải. 

3. Khu vực dự kiến thực hiện dự án trên địa  àn xã Bình Nam, huyện 

Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam thuộc diện tích đã hoàn thành điều tra lập  ản đồ 

địa chất và khoáng sản t  lệ 1:50.000. Theo các tài liệu địa chất hiện có, trong 

khu vực có các loại khoáng sản: titan - zircon, cát trắng…  

- Trong quá trình thi công dự án, nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao 

hơn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đề nghị Chủ đầu tư thông 

 áo  ằng văn  ản cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 

4. Việc đề xuất dự án cần căn c  vào các quy định pháp luật có 

liên quan trong đó có Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012. 

Việc đầu tư  ự án phải gắn với khả năng nguồn nước,  ảo vệ 

tài nguyên nước   ảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, không vượt quá 

ngưỡng khai thác đối với các tầng ch a nước và có các  iện pháp  ảo đảm đời 

sống dân cư theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật sửa đổi,  ổ sung một số điều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.  

Trường hợp được chấp thuận đầu tư, chủ  ự án thực hiện việc 

lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ ch c, cá nhân liên quan trong khai thác, 

sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo quy định tại Điều 6 

Luật Tài nguyên nước và Điều 2 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 

11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài 

nguyên nước. Đồng thời, quá trình đầu tư, thực hiện  ự án cần tuân thủ các quy 
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định pháp luật về phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước tại Điều 

26  xả nước thải vào nguồn nước tại Điều 37  khai thác, sử dụng nước tại Điều 

43 của Luật Tài nguyên nước. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kính gửi Quý Bộ để 

tổng hợp./. 

Nơi nhận: 

- Như trên  
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để  áo cáo)  

- Lưu: VT, KHTC.BN 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

 

 

Trần Quý Kiên 

 



































ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU KINH TẾ 

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP 

TỈNH QUẢNG NAM 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh 
 

V/v tham gia ý kiến thẩm định nội 

dung trình quyết định chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác đối với Dự án Đầu tư 

xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu 

công nghiệp Tam Thăng mở rộng 
 

 

                  Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam. 

 

Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam nhận 

được Công văn số 675/SNN&PTNT-CCKL ngày 01/4/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT Quảng Nam về việc tham gia ý kiến thẩm định nội dung trình 

quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối 

với Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng 

mở rộng. Sau khi nghiên cứu nội dung, rà soát các hồ sơ có liên quan, Ban Quản 

lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam có ý kiến như sau: 

Vị trí và quy mô diện tích sử dụng đất của dự án Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng thuộc phạm vi quy hoạch 

KCN Tam Thăng với quy mô diện tích là 800 ha phù hợp với Quy hoạch chung 

xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn 

đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018.  

Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam kính 

đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam tổng hợp, báo cáo theo quy 

định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban (b/c); 

- Lưu: VT, TNMT. 
 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

#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: 561/SNN&PTNT-CCKL 
 

Quảng Nam, ngày 23 tháng 3 năm 2022 

V/v xác nhận hiện trạng và quy 

hoạch 03 loại rừng Dự án Đầu tư 

xây dựng và kinh doanh hạ tầng 

KCN Tam Thăng mở rộng 

 

 

               

Kính gửi:  Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu 

công nghiệp Chu Lai. 
   

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Tờ trình số 19/TTr-CTy ngày 03/3/2022 
của Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai về việc đề 
nghị phê duyệt kết quả điều tra hiện trạng rừng Dự án: Đầu tư xây dựng và kinh 
doanh hạ tầng KCN Tam Thăng mở rộng; Địa điểm: xã Bình Nam, huyện Thăng 
Bình, tỉnh Quảng Nam (  m th    á   á    t  uả    u t a,  ánh g á hi n t  ng   ng 
do Công ty TNHH MTV TMDV lâm s nh T àn Quố  lập); Sở Nông nghiệp và PTNT 
có ý kiến như sau: 

 1. Kết quả theo Báo cáo    u t      nh     h  n t ạn    n     qu  

hoạch 03 loạ    n  

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tam Thăng mở rộng 

được Thủ tướng Chính phủ Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

128/QĐ-TTg ngày 24/01/2022 về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và 

kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng; UBND tỉnh 

Quảng Nam thống nhất quy mô diện tích đất của dự án tại Công văn số 

1114/UBND-KTTH ngày 01/3/2022 về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký dự án 

đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Thăng mở rộng. 

 Trên cơ sở đó, Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp 

Chu Lai hợp đồng với Công ty TNHH MTV TMDV lâm sinh Toàn Quốc để thực 

hiện việc điều tra, đánh giá hiện trạng rừng và quy hoạch 03 loại rừng trong khu 

vực ranh giới dự án, cụ thể: 

1.1. D  n tích  h  n t ạn     qu  hoạch 03 loạ    n  

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

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

Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2020: 

TT H  n t ạn  
Tổn  cộn  

(ha) 

Qu  hoạch 03 loạ    n  Ngoài quy 

hoạch lâm 

ngh  p  

(ha) 

Tổng 

(ha) 

Phòng 

hộ 

(ha) 

Sản xuất 

(ha) 

 Tổng  242 0,00 0,00 0,00 242 

A Đất có rừng trồng 58,19 0,00 0,00 0,00 58,19 

B Đất không có rừng 183,81 0,00 0,00 0,00 183,81 
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b) Đối chiếu diện tích 58,19 ha rừng trồng ngoài quy hoạch theo Quyết định số 

120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 với Quyết định 2462/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 
của UBND tỉnh: Có 16,9 ha nằm trong quy hoạch lâm nghiệp, chức năng phòng hộ. 

1.2. N uồn  ốc hình th nh   n  

- Rừng trồng thuộc quy hoạch phòng hộ 16,9 ha (theo QĐ 2462): Trồng 
bằng nguồn vốn dự án Bảo vệ và phát triển rừng (năm 2014). 

- Rừng trồng nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp (N3LR): 41,29 ha, trong đó: 

+ Trồng bằng nguồn vốn dự án Bảo vệ và phát triển rừng (năm 2015): 13,41 
ha. 

+ Trồng bằng nguồn vốn dự án Pacsa: 2,9 ha. 

+ Rừng trồng của người dân: 24,98 ha. 

Tổng diện tích rừng trồng thuộc dự án Bảo vệ và phát triển rừng và dự án 
Pacsa: 33,21 ha; rừng trồng của người dân: 24,98 ha. 

1.3. V  t ữ lượn   

TT T ạn  th     n  
D  n 

 tích (ha) 

T ữ lượn   ỗ N uồn  

 ốn m3/ha Tổn  (m3) 

 
R n  t ồn  58,19 3,90 226,8   

1 
Rừng phòng hộ (QĐ 

2462) 
16,9 4,17 70,4 

  

+ Keo 16,90 4,17 70,4 BV&PTR 

2 Rừng ngoài QHLN 41,29 3,79 156,4   

+ Keo 0,51 8,06 4,1 Dân trồng 

+ Keo 13,41 5,08 68,1 BV&PTR 

+ Keo 3,78 4,33 16,4 Dân trồng 

+ Keo 20,69 2,66 55,0 Dân trồng 

+ Bạch đàn 2,90 4,43 12,8 Pacsa 

2. Ý k ến củ  Sở Nôn  n h  p    PTNT 

a) Việc xác định hiện trạng rừng, quy hoạch 03 loại rừng theo Báo cáo kết 

quả điều tra, đánh giá hiện trạng rừng do Công ty TNHH MTV TMDV lâm sinh Toàn 

Quốc lập phù hợp với kết quả kiểm tra thực tế hiện trường tại Biên bản kiểm tra 

ngày 11/3/2022 giữa các đại diện: Chi cục Kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp và Ban 

quản lý dự án trồng rừng huyện Thăng Bình, UBND xã Bình Nam, Công ty TNHH 

MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai, Công ty TNHH MTV TMDV 

Lâm Sinh Toàn Quốc. 

(Đính   m   ên bản   ểm t a h  n t ường ngày 11/3/2022) 

b) Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Công ty TNHH MTV Phát triển hạ 

tầng Khu công nghiệp Chu Lai (Chủ đầu tư): 

- Đối với diện tích 16,9 ha thuộc quy hoạch phòng hộ theo Quyết định 2462: 

Theo khoản 3 Điều 1 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 
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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 Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN 

Tam Thăng mở rộng có diện tích rừng trồng thuộc quy hoạch lâm nghiệp phải chuyển 

mục đích sử dụng rừng sang mục đích xây dựng dự án là 16,90 ha. Đề nghị Chủ đầu 

tư lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo 

quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 về việc sửa đổi, bổ sung 

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

Luật Lâm nghiệp.  

- Đối với diện tích 33,21 ha rừng trồng thuộc Chương trình Dự án do Nhà 
nước quản lý (gồm rừng trồng bằng nguồn vốn dự án Bảo vệ và phát triển rừng và 
nguồn vốn dự án Pacsa): Đề nghị Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với địa 
phương, Ban Quản lý dự án trồng rừng huyện Thăng Bình thực hiện việc kiểm 
đếm toàn bộ cây rừng bị thiệt hại, xây dựng phương án đền bù, kinh phí thu được 
nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Giải quyết quyền lợi của người dân có 
liên quan đến công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng (nếu có). 

- Đối với diện tích rừng trồng của người dân 24,98 ha, đề nghị Chủ đầu tư 
làm việc trực tiếp với người dân để đền bù giải phóng mặt bằng. 

- Đối chiếu ranh giới Dự án với dự thảo Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia do 

Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng có sự tham gia ý kiến thống nhất của UBND 

huyện Thăng Bình tại Công văn số 1705/UBND-NN&PTNT ngày 04/11/2021 và 

BQL các Khu kinh tế và Khu Công nghiệp tại Công văn số 1145/KTM-QHXD ngày 

13/11/2019 (trước đây là BQL Khu kinh tế mở Chu Lai tham gia trong quá trình bố trí 

các đai rừng phòng hộ ven biển): Trong 242 ha của Dự án có 10,6 ha quy hoạch 

phòng hộ và 231,4 ha ngoài quy hoạch lâm nghiệp. 

Đối với diện tích 10,6 ha thuộc quy hoạch rừng phòng hộ theo dự thảo Quy 
hoạch lâm nghiệp quốc gia: Đề nghị Chủ đầu tư đưa vào cơ cấu sử dụng đất của dự 
án với mục đích là trồng rừng phòng hộ và phải đảm bảo việc triển khai trồng rừng 
phòng hộ đối với diện tích này để ổn định quy hoạch rừng phòng hộ ven biển trong 
thời gian tới. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời để Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng 

Khu công nghiệp Chu Lai được biết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BQL các Khu kinh tế và Khu  

  công nghiệp tỉnh (P/hợp); 

- UBND huyện Thăng Bình (P/hợp); 

- BQL DATR huyện Thăng Bình (P/hợp); 

- Lưu: VT, CCKL. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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