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BÁO CÁO 

Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết  

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

 

Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thẩm tra 

các Tờ trình số: 448/TTr-UBND ngày 26/11/2021; 473/TTr-UBND ngày 

09/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác như sau: 

1. Căn cứ pháp lý và thẩm quyền ban hành 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Lâm nghiệp năm 2017, Hội đồng 

nhân dân 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; do đó, việc Ủy ban nhân dân tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác là đúng thẩm quyền và có đủ căn cứ pháp lý liên 

quan
1
. 

2. Về nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết 

Việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện các dự án trình kỳ họp 

lần này đảm bảo trình tự, thủ tục quy định tại điểm 5, khoản 1, Điều 1 Nghị định 

số 83/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 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Lâm nghiệp
2
; các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền 

cấp giấy phép đầu tư, giấy phép khai thác khoáng sản, đánh giá hiệu quả kinh tế 

- xã hội, mức độ tác động đến môi trường, phù hợp phương án điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, phù hợp với số liệu công bố 

hiện trạng rừng năm 2020, số liệu điều chỉnh quy hoạch Bảo vệ và phát triển 

rừng. Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh quyết 

định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 5,55 

ha để thực hiện 02 công trình, dự án trên địa bàn huyện Can Lộc và huyện 

Hương Khê, cụ thể: 

                                           
1
 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; 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 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp… 
2
 … Trường hợp dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh: trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại các điểm b, c và điểm d khoản 3 Điều này. 
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1. Chuyển mục đích sử dụng 2,9 ha rừng trồng, thuộc Khoảnh 8A - Tiểu 

khu 123 (xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc), đối tượng quy hoạch rừng sản xuất, 

do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh quản lý để thực hiện Dự án khai thác 

đá xây dựng tại khu vực núi Ký Trung, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc. 

2. Chuyển mục đích sử dụng  2,65 ha rừng trồng (gồm: 2,61 ha quy hoạch 

sản xuất; 0,04 ha ngoài Quy hoạch 3 loại rừng), thuộc Khoảnh 1 - Tiểu khu 244 

và Khoảnh 3, 5 - Tiểu khu 241B (xã Hương Xuân), Khoảnh 1 - Tiểu khu 248 và 

Khoảnh 1 - Tiểu khu 256 (xã Hương Lâm), do Ủy ban nhân dân xã Hương 

Xuân, Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp 

và Dịch vụ Chúc A quản lý để thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 

ĐT.553 đoạn từ Km49+900 - Km74+680 (đường Hồ Chí Minh vào Đồn 575, 

Bản Giàng), huyện Hương Khê. 

Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm một số nội dung sau: 

- Kiểm tra, xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng đảm bảo 

thống nhất giữa hồ sơ và thực tế hiện trường; rà soát, cập nhật chỉ tiêu sử dụng 

rừng vào Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030 đảm bảo phù hợp 

với chỉ tiêu quy hoạch rừng theo hiện trạng.  

- Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư triển khai thực hiện 

chuyển mục đích sử dụng rừng đảm bảo trình tự, thủ tục theo đúng quy định tại 

Điều 42 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 và Thông tư số 

13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 quy định về trồng rừng thay thế khi 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 

Trên cơ sở kết quả thẩm tra nêu trên, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Hội 

đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; 

- Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 4; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, HĐ5. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 
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