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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: 139/TTr-UBND, 140/TTr-UBND, 141/TTr-UBND ngày 

26/4/2022 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 quan1. 

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

Trên cơ sở nghiên cứu tài liệu và khảo sát thực tế cho thấy: Các dự án 

trình chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại 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 nghiệp2; các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đầu tư, 

cấp giấy phép khai thác khoáng sản; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất đã phê duyệt; được đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, mức độ tác động đến 

môi trường; diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng phù hợp với kết quả 

điều chỉnh Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh; vị trí, ranh giới, địa 

danh, diện tích, đối tượng, hiện trạng rừng phù hợp với thực tế hiện trường. 

Vì vậy, 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 9,69 ha để thực hiện 03 công trình, dự án trên địa bàn các huyện: Vũ 

Quang, Hương Sơn và Thạch Hà, 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 0,61 ha rừng trồng, thuộc Khoảnh 1 - Tiểu 

khu 137A (thị trấn Vũ Quang), Khoảnh 10, 11, 12 - Tiểu khu 62 (xã Thọ Điền), 

huyện Vũ Quang; Khoảnh 3 - Tiểu khu 41 (xã Quang Diệm), huyện Hương Sơn, 

đối tượng quy hoạch rừng sản xuất, do hộ gia đình quản lý để thực hiện Dự án 

Tuyến đường dây 110kV đấu nối Nhà máy thủy điện Ngàn Trươi vào lưới điện 

quốc gia. 

(2). Chuyển mục đích sử dụng 3,25 ha rừng trồng, thuộc Khoảnh 1B - 

Tiểu khu 298A (thôn Yên Thượng, xã Nam Điền), đối tượng quy hoạch rừng sản 

xuất, do hộ gia đình quản lý để thực hiện Dự án khai thác mỏ đất san lấp thôn 

Yên Thượng, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà. 

(3). Chuyển mục đích sử dụng 5,83 ha rừng trồng, thuộc Khoảnh 1 - Tiểu 

khu 39B (thị trấn Tây Sơn), Khoảnh 1, 2, 5 - Tiểu khu 54 và Khoảnh 4, 5a, 5b, 

5c, 6 - Tiểu khu 55 (xã Sơn Kim 1), huyện Hương Sơn, đối tượng quy hoạch 

rừng sản xuất do Công ty hợp tác kinh tế Quân khu 4 và hộ gia đình quản lý để 

thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8A đoạn Km54+468 - Km67, huyện 

Hương Sơn. 

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

- Rà soát diện tích rừng đoạn Km37+00 - Km54+468 và Km67+00 - 

Km85+300 của Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8A, huyện Hương Sơn; hoàn 

thiện hồ sơ thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục 

đích sử dụng rừng để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án. 

- 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, 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 6; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, HĐ5. 
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