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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

về chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác để 
xây dựng dự án Cụm Hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai 

trên địa bàn huyện Tiên Phước và Phú Ninh
 

Qua xem xét Tờ trình số 9456/TTr-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về 
quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây 
dựng dự án Cụm Hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai trên địa bàn huyện Tiên 
Phước, Phú Ninh và các hồ sơ liên quan, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo 
cáo HĐND tỉnh một số nội dung như sau:

Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định chuyển 
mục đích sử dụng rừng trồng nằm trong quy hoạch lâm nghiệp với diện tích 23,62 
ha sang mục đích khác để xây dựng dự án Cụm Hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai 
trên địa bàn huyện Tiên Phước, Phú Ninh là đảm bảo thẩm quyền theo quy định1.

Dự án Cụm Hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai trên địa bàn huyện Tiên Phước 
và Phú Ninh được UBND tỉnh đề xuất Trung ương bổ sung danh mục công trình 
ưu tiên đầu tư trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Công văn số 
5670/UBND-KTN ngày 29/9/2020; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê 
duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3229/QĐ-BNN-KH ngày 21/7/2021, với 
tổng mức đầu tư dự kiến là 420 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương do 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và dự án này nằm trong danh mục 
dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng 
đặc dụng năm 2022 tại các Nghị quyết số 84/NQ-HĐND, 85/NQ-HĐND ngày 
08/12/2021 của HĐND tỉnh. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 
công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư 
và đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tỉnh lập Phương án đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

Theo tờ trình của UBND tỉnh, hiện trạng diện tích rừng đề nghị chuyển đổi 
sang mục đích khác là 23,62 ha; trong đó: Theo các Quyết định số 2462/QĐ-
UBND ngày 09/8/2013 về phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2011-2020; số 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 về phê 
duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2011-2020 của UBND tỉnh: có 1,78 ha hiện trạng là rừng trồng thuộc 
quy hoạch rừng phòng hộ; có 21,84 ha hiện trạng là rừng trồng thuộc quy hoạch 

1 Khoản 3, Điều 20 Luật Lâm nghiệp năm 2017: “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 bay 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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rừng sản xuất.
Nhằm đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành, 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất, kính đề nghị HĐND tỉnh quyết 
định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 23,62 ha có hiện trạng là rừng trồng 
(trong đó: 1,78 ha thuộc quy hoạch rừng phòng hộ; 21,84 ha thuộc quy hoạch rừng 
sản xuất) sang mục đích khác để xây dựng dự án Cụm Hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, 
Cha Mai trên địa bàn huyện Tiên Phước và Phú Ninh theo đề nghị của UBND tỉnh. 

Sau khi được HĐND tỉnh thống nhất chủ trương, Ban Kinh tế - Ngân sách 
HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh một số vấn đề sau:

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác định vị trí, ranh giới đảm bảo 
thống nhất giữa hồ sơ và thực địa. 

- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ trồng rừng 
thay thế theo đúng quy định của luật Lâm nghiệp. 

- Chỉ đạo địa phương, cơ quan chuyên môn rà soát, cập nhập chỉ tiêu sử dụng 
rừng vào Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021-2030 đảm bảo với chỉ 
tiêu quy hoạch rừng theo hiện trạng.

Về dự thảo nghị quyết: Ban đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa một số câu 
từ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản cho đảm bảo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án Cụm Hồ 
chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai trên địa bàn huyện Tiên Phước và Phú Ninh, kính 
trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VT, CTHĐND.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN
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