
UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 426/BC-SNN&PTNT Quảng Nam, ngày 23 tháng 12 năm 2021 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

Nội dung trình 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 

       Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 
 

 Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017; 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. 

 Xét Đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng ngày 15/11/2021 của Ban 

Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT về việc đề 

nghị 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 (gọi tắt là Dự án); Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo UBND tỉnh và 

thông báo cho BQL dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT kết quả 

thẩm định nội dung trình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác để xây dựng Dự án; cụ thể như sau: 

I. Nội dung thẩm định 

Nội dung thẩm định được quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 41 sửa đổi 

tại Khoản 1, Điều 1 của 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; hiệu quả kinh tế - xã hội; 

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; 
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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. 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. 

II. 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; 

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

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014; 

- 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 3229/QĐ-BNN-KH ngày 21/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về chủ trương đầu tư dự án Cụm hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai trên 

địa bàn huyện Tiên Phước và Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam; 

 - 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 quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 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 đảm bảo đúng quy định tại 

Điểm b, Khoản 2, Điều 41 sửa đổi của Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 

15/7/2020 của Chính phủ. Cụ thể: 

 - Đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng các công trình nông nghiệp và PTNT.  

 - Hồ sơ Báo cáo chủ trương đầu tư được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê 

duyệt tại Quyết định số 3229/QĐ-BNN-KH ngày 21/7/2021. 

 - Phương án đánh giá sơ bộ tác động môi trường của Dự án. 

 - Báo cáo thuyết minh, kết quả điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định 

chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng. 

3. Sự cần thiết đầu tư Dự án, hiệu quả kinh tế - xã hội 
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- Dự án Cụm hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai được Bộ Nông nghiệp và 

PTNT phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3229/QĐ-BNN-KH ngày 

21/7/2021 với mục tiêu đầu tư Cấp nước tưới cho khoảng 700 ha đất nông 

nghiệp, tạo nguồn cấp nước cho sinh hoạt cho khoảng 11.000 người, kết hợp 

nuôi trồng thủy sản, cải thiện môi trường sinh thái trong khu vực, giảm lũ cho 

vùng hạ lưu. 

- Dự án đi vào hoạt động góp phần tăng năng suất cây trồng, tạo điều kiện 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng và mùa vụ đồng thời tạo nguồn cấp nước sinh hoạt 

cho người dân thuộc các địa phương nói trên với tiêu chuẩn cấp nước là 80l/ 

người/ngày.đêm, nuôi trồng thủy sản, kết hợp giao thông nông thôn, du lịch và 

cải tạo môi trường sinh thái, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng dự án; 

Nâng cao mực nước ngầm, giảm lũ cho hạ lưu, cải tạo tiểu khí hậu trong 

vùng; kết hợp giao thông nông thôn và góp phần vào sự nghiệp xây dựng nông 

thôn mới của tỉnh Quảng Nam. 

4. Kết quả khảo sát, điều tra rừng và diện tích rừng phải chuyển mục 

đích sử dụng sang mục đích khác 

Theo Báo cáo tổng hợp điều tra khảo sát, rà soát diện tích rừng và đất lâm 

nghiệp do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Nông lâm nghiệp Thuận Hòa (đơn vị tư 

vấn điều tra rừng) lập; được Sở Nông nghiệp và PTNT xác nhận tại Công văn số 

2816/SNN&PTNT-CCKL ngày 05/11/2021 về việc xác nhận hiện trạng rừng Dự 

án với tổng diện tích là 95,28 ha; cụ thể: 

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

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

Nam giai đoạn 2011 – 2020, gồm: 

+ Quy hoạch rừng phòng hộ: 6,24 ha; có hiện trạng rừng trồng là: 1,78 ha 

và đất trống, chưa có rừng là: 4,46 ha. 

+ Quy hoạch rừng sản xuất: 58,36 ha; có hiện trạng rừng trồng: 20,14 ha 

và đất trống, chưa có rừng là: 38,22 ha. 

+ Ngoài quy hoạch lâm nghiệp (N3LR): 30,68 ha; có hiện trạng rừng 

trồng là: 7,12 ha và đất trống là: 23,56 ha. 

- Đối chiếu diện tích rừng trồng 7,12 ha nằm ngoài quy hoạch quy hoạch 

lâm nghiệp nêu trên với Quyết định 2462/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 về việc 

phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-

2020, thì thuộc quy hoạch rừng sản xuất là 1,7 ha và ngoài quy hoạch lâm 

nghiệp (N3LR) là: 5,42 ha. 

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

Theo Điều 41b, 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 
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sang mục đích khác không phải lâm nghiệp.” 

 Căn cứ theo quy định này, dự án Cụm Hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai 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: 23,62 ha. 

 c) Loài cây, trữ lượng: Rừng trồng Keo, Rừng trồng chưa có trữ lượng, 

rừng trồng khác; với trữ lượng rừng trồng bình quân đạt 105,44 m
3
/ha. 

d) Nguồn gốc rừng: Rừng trồng gỗ núi đất. 

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

Dự án Cụm Hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai đã 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 và giao BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh là cơ quan đầu mối phối hợp triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư 

xây dựng tại Công văn số 1474/UBND-KTN ngày 19/3/2021. 

Đồng thời Dự án đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt chủ trương 

đầu tư tại Quyết định số 3229/QĐ-BNN-KH ngày 21/7/2021; trong đó quy mô 

đầu tư dự án dự kiến được duyệt tại khoản 2 Điều 1 và nhiệm vụ, thông số kỹ 

thuật cụ thể của dự án được xác định trong quyết định phê duyệt dự án đầu tư 

của cơ quan có thẩm quyền. Theo đó, Báo cáo chủ trương đầu tư dự án do BQL 

dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh đề xuất và đã 

được cấp thẩm quyền phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về 

đầu tư công. 

6. 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 

2803/STNMT-QLĐĐ ngày 10/12/2021 về việc góp ý nội dung trình quyết định 

chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với dự án: 

Cụm Hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai; xác định:   

 - Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt: Quy hoạch sử dụng đất đến thời kỳ 2021 - 2030 của huyện 

Tiên Phước và huyện Phú Ninh đang triển khai thực hiện, hồ sơ chưa trình Sở 

Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Do đó, đề nghị chủ đầu tư liên hệ với 02 

địa phương để cập nhật danh mục hồ chứa Hố Khế, Mò Ó trên địa bàn xã Tiên 

Lập, Tiên An, huyện Tiên Phước và hồ chứa Cha Mai trên địa bàn xã Tam Lộc, 

huyện Phú Ninh vào Quy hoạch sử dụng đất đến thời kỳ 2021 - 2030 của huyện 

Tiên Phước và huyện Phú Ninh trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo quy định. 

 - Về sự phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tiên Phước 

và huyện Phú Ninh: Dự án được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 4 Khóa 

X ngày 07/12/2021 tại Tờ trình số 8592/TTr-UBND ngày 01/12/2021 và Tờ trình 

số 8578/TTr-UBND ngày 30/11/2021 về danh mục thu hồi đất, danh mục chuyển 

mục đích sử dụng đất năm 2022 và đã được HĐND tỉnh thống nhất thông qua danh 

mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng 
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năm 2022; danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 tại 02 Nghị quyết số: 84/NQ-

HĐND ngày 08/12/2021 và 85/NQ-HĐND ngày 08/12/2021. 

7. Tài liệu về đánh giá tác động môi trường của Dự án:  

Dự án Cụm Hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai được BQL dự án đầu tư 

xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam lập Phương án 

đánh giá sơ bộ tác động môi trường và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quyết định chủ trương đầu tư Dự án tại Quyết định số 3229/QĐ-BNN-KH 

ngày 21/7/2021, thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

theo quy định tại Phụ lục II Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 14/02/2019 của 

Chính phủ. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Chủ đầu tư lập thủ tục Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định khi phê duyệt Dự án. 

Để tạo điều kiện cho dự án Cụm Hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai được 

triển khai đảm bảo đúng tiến độ đề ra; Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh thống nhất ban hành quyết định chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng với diện tích 23,62 ha sang mục 

đích khác để thực hiện Dự án nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng NV-TH; 

- Lưu: VT, CCKL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Phạm Viết Tích 
 

 

                                                                                          



BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

 
 

Số:            /QĐ-BNN-KH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về chủ trương đầu tư dự án  

Cụm hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai   
 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

 Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

 Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành Luật Đầu tư công;  

 Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Luật số 62/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng; 

 Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật Thủy lợi; 

 Căn cứ văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ giao dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; văn bản 

số 3963/BNN-KH ngày 25/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT điều chỉnh kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 

Xét tờ trình số 630/TTr-BQLNNPTNT ngày 08/7/2021 của Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam đề nghị 

phê duyệt chủ trương dự án Cụm hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai;  

 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch kèm theo Báo cáo số 651/KH-TL 

ngày 19/7/2021 của Vụ Kế hoạch,   
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cụm hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha 

Mai với các nội dung sau:  

1. Mục tiêu đầu tư:  

Cấp nước tưới cho khoảng 700 ha đất nông nghiệp, tạo nguồn cấp nước cho 

sinh hoạt cho khoảng 11.000 người, kết hợp nuôi trồng thủy sản, cải thiện môi 

trường sinh thái trong khu vực, giảm lũ cho vùng hạ lưu. 

2. Quy mô đầu tư dự kiến:  

- Hồ Hố Khế: Dung tích hồ khoảng 1,5 triệu m3; các hạng mục công trình 

đầu tư chính gồm: Đập đất tạo hồ, tràn xả lũ, cống lấy nước, hệ thống dẫn nước 

tưới và các công trình phụ trợ. 



  

- Hồ Mò Ó: Dung tích hồ khoảng 2,3 triệu m3; các hạng mục công trình đầu 

tư chính gồm: Đập đất tạo hồ, tràn xả lũ, cống lấy nước, hệ thống dẫn nước tưới 

và các công trình phụ trợ. 

- Hồ Cha Mai: Dung tích hồ khoảng 1,6 triệu m3; các hạng mục công trình đầu 

tư chính gồm: Đập đất tạo hồ, tràn xả lũ, cống lấy nước, hệ thống dẫn nước tưới 

và các công trình phụ trợ. 

3. Nhóm dự án: nhóm B 

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 420 tỷ đồng 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và 

PTNT quản lý 420 tỷ đồng 

6. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp 

và PTNT Quảng Nam.   

7. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Tiên Phước, Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. 

8. Thời gian thực hiện dự án: 04 năm kể từ năm khởi công 

9. Dự kiến tiến độ thực hiện và kế hoạch bố trí vốn cho dự án: 

- Chuẩn bị dự án: 2020-2022; thực hiện dự án: 2023-2026  

- Kế hoạch bố trí vốn: 320 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025, số vốn còn lại 

bố trí trong giai đoạn 2026-2030. 

10. Các nội dung khác:  

- Giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án căn cứ hồ sơ báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư, các nội dung thẩm định, cơ cấu phân bổ vốn, kế hoạch bố 

trí vốn và những vấn đề góp ý, lưu ý tại các báo cáo của Vụ Kế hoạch số 519/KH-

TL ngày 28/6/2021 về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án, số 651/KH-TL 

ngày 19/7/2021 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để triển khai thực hiện theo 

quy định. 

- Nhiệm vụ, quy mô, thông số kỹ thuật, tổng mức đầu tư dự án được xác định 

trong quyết định phê duyệt dự án đầu tư. 

- Về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng: Dự án dự kiến phải chuyển đổi mục 

đích sử dụng 87 ha rừng sản xuất, nguồn gốc rừng trồng. Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam thực hiện các thủ tục 

quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp 

luật về lâm nghiệp; triển khai các công việc tiếp theo của dự án sau khi được cấp có 

thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT 

Quảng Nam tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cụm hồ chứa Hố Khế, 

Mò Ó, Cha Mai, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư dự án 

theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công. 



  

2. Cục Quản lý xây dựng công trình là cơ quan chủ trì (phối hợp với Vụ Kế 

hoạch và các đơn vị có liên quan) thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, trình Bộ 

phê duyệt dự án, quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công. 

Các đơn vị trực thuộc Bộ xử lý các công việc có liên quan trong quá trình chuẩn 

bị và triển khai thực hiện dự án theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

3. UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan của tỉnh 

phối hợp với chủ đầu tư, các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong quá trình 

chuẩn bị và triển khai thực hiện dự án theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục 

trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam và Thủ trưởng các 

cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  

- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  

- Bộ Tài chính;  

- UBND tỉnh Quảng Nam; 

- Sở NN&PTNT Quảng Nam; 

- Lưu VT, KH (15). 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

 
 

Nguyễn Hoàng Hiệp 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2816/SNN&PTNT-CCKL 
 

         Quảng Nam, ngày 05 tháng 11 năm 2021 

V/v xác nhận hiện trạng rừng và quy 

hoạch 03 loại rừng có trong  hu v c 

   ngh  x y   ng D  án Cụm Hồ 

chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai trên   a 

bàn huyện Tiên Phước và Phú Ninh  

 

 

               

Kính gửi:  Ban Quản lý    án Đầu tư x y   ng các công 

trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam 
   

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận  ược Tờ trình số 957/TTr-BQLNNPTNT 

ngày 23/9/2021 của Ban Quản lý    án Đầu tư x y   ng các công trình Nông 

nghiệp và PTNT v  việc    ngh  phê  uyệt  ết quả  i u tra hiện trạng rừng và quy 

hoạch 03 loại rừng    án: Cụm Hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai trên   a bàn 

huyện Tiên Phước và Phú Ninh – gọi tắt là D  án    m th    á   á    t  uả    u 

tra,  ánh g á h  n t  ng   ng      ng ty  N        n th  t    N ng   m ngh    

 huận  òa  ậ ); Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất  ết quả cụ thể như sau: 

 1. Về diện tích, quy hoạch, hiện trạng và trữ lượng rừng 

 D  án Cụm Hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai trên   a bàn huyện Tiên 

Phước và Phú Ninh  ược Bộ Nông nghiệp và PTNT quyết   nh chủ trương  ầu tư 

   án tại Quyết   nh số 3229/QĐ-BNN-KH ngày 21/7/2021; trong  ó giao Ban 

Quản lý    án Đầu tư x y   ng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh 

Quảng Nam làm Chủ  ầu tư    án. 

 Trên cơ sở  ó, BQL    án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT 

tỉnh Quảng Nam  ã hợp  ồng Công ty TNHH Tư vấn thiết  ế Nông l m nghiệp 

Thuận Hòa ( ơn v  tư vấn  i u tra rừng) và cung cấp v  trí, ranh giới triển  hai D  

án gồm hạng mục Lòng hồ và Hạ lưu  ập  ể th c hiện việc  i u tra,  ánh giá hiện 

trạng rừng và quy hoạch 03 loại rừng;  ết quả cụ thể: 

a) Diện tích, hiện trạng và quy hoạch 03 loại rừng: 

Theo Quyết   nh số 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh phê 

 uyệt  i u chỉnh, bổ sung Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam 

giai  oạn 2011 – 2020, gồm: 

TT Trạng Thái Tổng (ha) 

Quy hoạch 03 loại rừng Ngoài 

QHLN 

(N3LR) 
Phòng hộ Sản xuất 

Tổng (ha) 95,28 6,24 58,36 30,68 

 a) Đất có rừng trồng           29,04              1,78            20,14  7,12 

 b) Đất chưa có rừng,  ất trống           66,24              4,46            38,22  23,56 

I Huyện Phú Ninh           22,61              6,24              4,04  12,33 

1 Xã  am Lộ   hồ  ha Ma )          22,61             6,24             4,04  12,33 
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TT Trạng Thái Tổng (ha) 

Quy hoạch 03 loại rừng Ngoài 

QHLN 

(N3LR) 
Phòng hộ Sản xuất 

- Đất có rừng trồng            8,34             1,78             1,85  4,71 

- Đ t  h a  ó   ng,   t t ống          14,27             4,46             2,19  7,62 

II Huyện Tiên Phước           72,67                 -              54,32  18,35 

1 Xã   ên Lãnh  hồ  ố Kh )          40,95                 -             30,62  10,33 

- Đất có rừng trồng            6,60                 -               5,22  1,38 

- Đất chưa có rừng,  ất trống          34,35                 -             25,40  8,95 

2 Xã   ên Lậ   hồ Mò Ó)          31,72                 -             23,70  8,02 

- Đất có rừng trồng          14,10                 -             13,07  1,03 

- Đất chưa có rừng,  ất trống          17,62                 -             10,63  6,99 

Đối chiếu  iện tích 7,12 ha nêu trên nằm ngoài quy hoạch l m nghiệp với 

Quyết   nh 2 62/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 v  việc phê  uyệt quy hoạch bảo 

vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai  oạn 2011-2020 thì thuộc quy hoạch 

sản xuất là 1,7 ha và ngoài quy hoạch l m nghiệp (N3LR): 5,42 ha. 

Việc xác   nh hiện trạng rừng, quy hoạch 03 loại rừng nêu trên phù hợp với 

 ết quả  iểm tra th c tế tại các Biên bản: 

+ Biên bản  iểm tra ngày 07/10/2021 trên   a bàn huyện Tiên Phước giữa 

các  ại  iện: Chi cục Kiểm l m, BQL    án ĐTXD các công trình Nông nghiệp 

và PTNT, Hạt Kiểm l m Tiên Phước, Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND xã 

Tiên Lập, UBND xã Tiên Lãnh và Công ty TNHH Tư vấn thiết  ế Nông l m 

nghiệp Thuận Hòa. 

 + Biên bản  iểm tra ngày 08/10/2021 trên   a bàn huyện Phú Ninh giữa các 

 ại  iện: Chi cục Kiểm l m, BQL    án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và 

PTNT, Hạt Kiểm l m Nam Quảng Nam, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, UBND xã Tam Lộc và Công ty TNHH Tư vấn thiết  ế 

Nông l m nghiệp Thuận Hòa. 

2. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT 

Theo Đi u  1b, Ngh    nh số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính 

phủ, quy   nh: “Đối với  iện tích rừng  ã  ược quy hoạch cho mục  ích sử  ụng 

 hác  hông phải l m nghiệp nhưng chưa  ược cấp có thẩm quy n quyết   nh 

chuyển mục  ích sử  ụng rừng thì áp  ụng quy   nh v  chuyển mục  ích sử  ụng 

 ối với loại rừng tương ứng trước  hi phê  uyệt quy hoạch  ưa  iện tích rừng  ó 

sang mục  ích  hác  hông phải l m nghiệp.” 

Căn cứ theo quy   nh này,    án Cụm Hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai có 

 iện tích rừng trồng thuộc quy hoạch l m nghiệp phải chuyển mục  ích sử  ụng 

rừng sang mục  ích x y   ng D  án tại hạng mục Lòng hồ và Hạ lưu  ập là: 23,62 

ha. Riêng  ối với hạng mục hệ thống  ênh tưới và  ường ống cấp nước chưa  ược 

 hảo sát, thiết  ế cụ thể nên chưa xác   nh v  trí, hiện trạng tại các hạng mục này.   

Trong quá trình lập các thủ tục  ầu tư công trình,    ngh  Chủ  ầu tư    
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án lập  ầy  ủ hồ sơ thủ tục theo quy   nh tại Ngh    nh số 83/2020/NĐ-CP ngày 

15/7/2020 v  việc sửa  ổi, bổ sung một số  i u của Ngh    nh số 156/2018/NĐ-

CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ và Luật L m nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 

15/11/2017. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời  ể Ban Quản lý    án Đầu tư x y   ng 

các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam  ược biết./. 

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, CCKL. 
 

 

 

 

 

Phạm Viết Tích 

 

 

 

 



       UBND TỈNH QUẢNG NAM    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   #SoKyHieuVanBan                                           #DiaDiemNgayBanHanh
 

   

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 
2999/SNN&PTNT-CCKL ngày 29/11/2021 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: Cụm hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai trên 
địa bàn huyện Tiên Phước và huyện Phú Ninh. Qua kiểm tra nội dung yêu cầu 
và quy định pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt

- Dự án Cụm hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3229/QĐ-BNN-KH ngày 
21/7/2021, thuộc dự án nhóm B, tổng mức đầu tư dự kiến 420 tỷ đồng, từ nguồn 
vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý, chủ đầu tư 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT 
Quảng Nam.

- Hiện nay Quy hoạch sử dụng đất đến thời kỳ 2021 - 2030 của huyện 
Tiên Phước và huyện Phú Ninh đang triển khai thực hiện, hồ sơ chưa trình Sở 
Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Do đó, đề nghị chủ đầu tư liên hệ với 02 
địa phương để cập nhật danh mục hồ chứa Hố Khế, Mò Ó trên địa bàn xã Tiên 
Lập, Tiên An, huyện Tiên Phước và hồ chứa Cha Mai trên địa bàn xã Tam Lộc, 
huyện Phú Ninh vào Quy hoạch sử dụng đất đến thời kỳ 2021 - 2030 của huyện 
Tiên Phước và huyện Phú Ninh trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo quy định.

- Về sự phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tiên 
Phước và huyện Phú Ninh:

Cụm hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai trên địa bàn huyện Tiên Phước và 
huyện Phú Ninh đã được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 4 Khóa X 
ngày 07/12/2021, tại Tờ trình số 8592/TTr-UBND ngày 01/12/2021 và Tờ trình 
số 8578/TTr-UBND ngày 30/11/2021 về danh mục thu hồi đất, danh mục 
chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022. Quy mô diện tích phù hợp với diện tích 
trình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 
Đồng thời, 03 dự án trên đã được cập nhật vào hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 
2022 của huyện Tiên Phước và huyện Phú Ninh đang trình Sở Tài nguyên và 
Môi trường để tổ chức thẩm định. 

V/v góp ý chủ trương đầu tư Cụm hồ chứa 
Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai trên địa bàn huyện 
Tiên Phước và huyện Phú Ninh



2. Về đánh giá tác động môi trường của dự án: 
  Dự án được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam lập Phương án đánh giá sơ bộ tác động môi 
trường và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định chủ trương 
đầu tư Dự án tại Quyết định số 3229/QĐ-BNN-KH ngày 21/7/2021, thuộc đối 
tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục 
II Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 14/02/2019 của Chính phủ. 

Đề nghị Chủ đầu tư lập thủ tục Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo 
đúng quy định khi phê duyệt Dự án.

Kính đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, tham mưu./. 

Nơi nhận:                                                                                          GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND huyện: Tiên Phước và Phú Ninh;                                                                             
- Lưu: VT, CCĐĐ.                                                                                               
D:\Lanh 2021\Gop Y Cac Nganh\Tien Phuoc\
May Phuc An\cv_gop_y-_may_phuc_an_tien_phuoc.docx                                                                                                 
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