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TỜ TRÌNH 

Về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng  

rừng sang thực hiện Dự án Trường bắn, thao trường huấn  

luyện Quân sự huyện Nghi Xuân 

 
 

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 
 

 

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

Căn cứ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 25/7/2020 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; 

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số: 

1090/SNN-KL ngày 26/5/2021 về việc báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị 

quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang xây dựng Dự án 

Trường bắn, thao trường huấn luyện Quân sự huyện Nghi Xuân. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Trường 

bắn, thao trường huấn luyện Quân sự huyện Nghi Xuân, cụ thể như sau: 

1. Thông tin chung về dự án 

Theo Quyết định số 4837/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND huyện 

Nghi Xuân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trường 

bắn, thao trường huấn luyện Quân sự huyện Nghi Xuân, thông tin chung về dự 

án như sau: 

- Tên công trình: Trường bắn, thao trường huấn luyện Quân sự huyện 

Nghi Xuân. 

- Nhóm dự án: Nhóm C. 

- Cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV. 

- Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân. 

- Chủ đầu tư: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Xuân. 

- Địa điểm xây dựng: Thôn 2, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân. 

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.350.000.000 đồng. 

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện và Chủ đầu tư huy động các nguồn 

vốn hợp pháp khác. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020. 

- Phương án xây dựng: Xây mới. 

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

2. Sự cần thiết đầu tư dự án 

Theo báo cáo thẩm định của UBND huyện Nghi Xuân tại Văn bản số 

843/UBND-NN ngày 24/5/2021: Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện của 
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lực lượng vũ trang địa phương và các đơn vị đứng chân trên địa bàn. Xây dựng 

Trường bắn có giá trị định hướng cho sự phát triển cơ sở vật chất phục vụ huấn 

luyện chiến đấu đúng hướng trong tương lai; giúp cho lãnh đạo các cấp có sự 

điều chỉnh hợp lý trong từng kế hoạch hàng năm. Xây dựng Trường bắn, thao 

trường huấn luyện sẽ tạo cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo của quá trình 

quản lý đầu tư và điều hành sử dụng hệ thống trường bắn, thao trường huấn 

luyện, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Lực 

lượng vũ trang huyện Nghi Xuân nói riêng và Lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh 

nói chung. Thực hiện Dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện còn thể hiện sự 

quyết tâm của Lực lượng vũ trang huyện trong xây dựng cho mình một trung 

tâm huấn luyện, địa chỉ huấn luyện đáng tin cậy. Quy hoạch nhằm xác định vị trí 

cụ thể để tiến tới đầu tư lâu dài phục vụ cho nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng. 

Đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng không ảnh hưởng đến quá trình phát 

triển của địa phương. 

3. Về kết quả đánh giá tài nguyên rừng vùng đề nghị quyết định chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

Theo báo cáo kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn 

bản số 1090/SNN-KL ngày 26/5/2021: Dự án Trường bắn, thao trường huấn 

luyện Quân sự huyện Nghi Xuân, diện tích rừng và đất lâm nghiệp bị chiếm 

dụng là 94.759 m2 (9,476 ha), trong đó diện tích có rừng cần chuyển mục đích 

sử dụng sang thực hiện Dự án là 1,732 ha; đất chưa có rừng là 7,744 ha, thuộc 

khoảnh 1 - tiểu khu 93, nằm trên địa bàn hành chính xã Cổ Đạm - huyện Nghi 

Xuân; đối tượng quy hoạch sản xuất do hộ gia đình quản lý. Hiện trạng là rừng 

trồng, loài cây Keo. Chi tiết: Xã Cổ Đạm, Lô 1, 3 - Khoảnh 1, Tiểu khu 93. 

 (Chi tiết có Phụ lục và hồ sơ kèm theo) 

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

Dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện Quân sự huyện Nghi Xuân đã 

tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, cụ thể: 

- Pháp luật đất đai: Dự án đã có trong phương án điều chỉnh Quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2020 của UBND huyện Nghi Xuân được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 13/02/2019, thuộc danh mục công 

trình, dự án cần thu đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã được Hội đồng nhân dân 

tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 256/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 và đã có 

trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 162/QĐ-UBND ngày 12/01/2021. 

- Pháp luật lâm nghiệp: Trình tự thủ tục, thẩm quyền quyết định chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng rừng đảm bảo theo các quy định của Luật Lâm 

nghiệp và Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 25/7/2020 về việc sửa đổi bổ sung 

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

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

- Pháp luật đầu tư: Dự án đã được UBND huyện Nghi Xuân phê duyệt 

chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4837/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 theo 

Luật Đầu tư. 
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- Pháp luật môi trường: Dự án đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phê duyệt 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 3163/QĐ-BTL ngày 

28/12/2020 theo Luật Môi trường. 

- Pháp luật Xây dựng: Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt Bản đồ Quy 

hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, phê duyệt ngày 08/5/2020 theo Luật Xây 

dựng. 

5. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch Lâm 

nghiệp 

- Về sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Theo báo cáo thẩm 

định của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1768/STNMT- ĐĐ21 

ngày 18/5/2021: Dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện Quân sự huyện 

Nghi Xuân tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân đã có trong phương án điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Nghi Xuân được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 và đã có trong Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nghi Xuân đã được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 12/01/2021.  

- Về quy hoạch Lâm nghiệp: Theo các Quyết định: số 807/QĐ-UBND ngày 

03/3/2020; số 607/QĐ-UBND ngày 03/3/2017, số 2735/QĐ-UBND ngày 

15/8/2019 của UBND tỉnh: Diện tích đưa vào khảo sát, đánh giá tài nguyên rừng 

vùng chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án phù hợp với số liệu 

công bố hiện trạng rừng tỉnh Hà Tĩnh năm 2020; phù hợp với số liệu điều chỉnh 

quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh. 

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội; đánh giá tác động đến môi trường của dự án 

* Hiệu quả kinh tế - xã hội: Theo báo cáo thẩm định của UBND huyện 

Nghi Xuân tại Văn số 843/UBND-NN ngày 24/5/2021: Đây là công trình phục 

vụ cho công tác huấn luyện quân sự trên địa bàn huyện nên không tính hiệu quả 

đầu tư về kinh tế. Dự án thực hiện góp phần đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, 

cũng như cho việc huấn luyện tập trung dài ngày, quy mô vừa của lực lượng vũ 

trang huyện, hướng tới mục tiêu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh 

nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

* Đánh giá tác động đến môi trường của dự án: Theo báo cáo thẩm định 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1768/STNMT-ĐĐ21 ngày 

18/5/2021: Dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện Quân sự huyện Nghi 

Xuân tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phê 

duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 3163/QĐ-BTL ngày 28/12/2020; do đó, 

yêu cầu Chủ dự án (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Xuân) trong quá trình 

chuyển đổi mục đích sử dụng rừng cần thực hiện các giải pháp bảo vệ môi 

trường đã quy định trong báo cáo ĐTM, tuân thủ các quy định hiện hành về 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, thực hiện các quy 

định hiện hành về tài nguyên nước, các quy định về PCCC rừng, ứng phó sự cố, 

an toàn lao động và các quy phạm kỹ thuật khác có liên quan trong quá trình 

thực hiện dự án nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu những rủi ro cho môi trường. 
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7. Kiến nghị, đề xuất 

Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017, quy định về thẩm 

quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, theo đó trường hợp 

này thẩm quyền thuộc HĐND tỉnh (Điều 20). Về hồ sơ và trình tự thực hiện theo 

quy định tại Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của 

Chính phủ. 

Căn cứ các quy định như đã nêu trên, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh 

xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 1,732 ha rừng nêu trên 

sang thực hiện Dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện Quân sự huyện Nghi 

Xuân, làm cơ sở để các cơ quan liên quan triển khai các nội dung tiếp theo về thủ 

tục, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng đảm bảo đúng quy định. 

(Có dự thảo Nghị quyết và tài liệu liên quan kèm theo) 

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.  

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Ban CHQS huyện Nghi Xuân; 

- Chánh VP, PVP Nguyễn Duy Nghị; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NL4. 

 

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

 

 
 

 
 

                     Đặng Ngọc Sơn                                                                  

 


