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NGHỊ QUYẾT 

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích 

khác để thực hiện dự án Cụm hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai trên địa bàn 

huyện Tiên Phước và Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 05 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ 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; 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. 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

04/12/2015; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 9356/TTr-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin 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 và Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam; Báo 

cáo thẩm tra số…./BC-HĐND ngày …. tháng …. năm 2022 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân 

dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định chủ trương 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, tỉnh Quảng Nam theo như đề nghị của 

UBND tỉnh với diện tích rừng trồng nằm trong quy hoạch lâm nghiệp là 23,62 ha. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm tra kỹ hồ sơ đề nghị chuyển 

mục đích sử dụng rừng, xác định vị trí, ranh giới đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ 

và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
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trước khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng tại Điều 1 của Nghị quyết 

này theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017. 

 b) Chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ trồng rừng thay thế 

theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

c) Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp 

thứ 05 thông qua ngày ….tháng…. năm 2022./. 

Nơi nhận: 

- UBTVQH; 

 - Chính phủ; 

 - Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài 

nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; 

 - VP: QH, CTN, CP; 

 - Ban CTĐB-UBTVQH; 

 - Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh; 

 - UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

 - Các Ban HĐND tỉnh; 

 - Đại biểu HĐND tỉnh; 

 - VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

 - TT HĐND, UBND thành phố Tam Kỳ; 

 - TTXVN tại Quảng Nam; 

 - Báo Q.Nam, Đài PT-TH tỉnh Quảng Nam; 

 - Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

 - VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng; 

 - Lưu: VT, TH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Việt Cường 

 


