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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 Đê Tả Nghèn, huyện Lộc Hà  

(đoạn qua chùa Phổ Độ nối với Tỉnh lộ 9) 

 
 

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 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; 

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

1174/SNN-KL ngày 14/6/2022 về việc báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị 

quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, 

UBND 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 Đê Tả Nghèn huyện 

Lộc Hà, đoạn qua chùa Phổ Độ nối với Tỉnh lộ 9, cụ thể như sau: 

1. Thông tin chung về dự án: 

Theo Quyết định số 3565/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng 

Đê Tả Nghèn huyện Lộc Hà, đoạn qua chùa Phổ Độ nối với Tỉnh lộ 9, thông tin 

chung về dự án như sau: 

- Tên dự án: Đê Tả Nghèn huyện Lộc Hà, đoạn qua chùa Phổ Độ nối với 

Tỉnh lộ 9. 

- Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà. 

- Quy mô đầu tư xây dựng: Tổng chiều dài tuyến đê 501,16m bắt đầu từ 

đoạn Đê Tả Nghèn đã được kiên cố (tại K23+142) đến chân cầu Hộ Độ trên 

Tỉnh lộ 9 (tại K23+643,16). 

- Tổ chức tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Công ty 

Cổ phần Global. 

- Địa điểm xây dựng: Xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT (Công trình đê 

điều), công trình cấp IV. 

- Nhóm dự án: Nhóm C. 

- Tổng mức đầu tư: 21.959.341.000 đồng. 

- Tiến độ thực hiện dự án: 2021-2023. 

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 22 tỷ đồng (theo Nghị quyết số 

120/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh - hiện nay đã được bố trí 
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12 tỷ đồng tại Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh); 

ngân sách huyện Lộc Hà 04 tỷ đồng. 

- Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp 

quản lý dự án. 

- Phương án bối thường, hỗ trợ, tái định cư: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm 

bối thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án được phê duyệt. 

2. Sự cần thiết đầu tư dự án: 

Theo ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 

1429/SKHĐT-TĐGSĐT3 ngày 07/6/2022:  

Theo nội dung hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án do UBND 

huyện Lộc Hà xây dựng kèm theo Tờ trình 41/TTr - UBND ngày 03/5/2019, 

được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 2267/QĐ-

UBND ngày 04/7/2019 và thuyết minh dự án đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt 

tại Quyết định số 3565/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 thì sự cần thiết đầu tư dự án 

như sau: 

Huyện Lộc Hà được thành lập theo Nghị định số 20/NĐ-CP, ngày 

07/02/2007 của Chính phủ (công bố vào ngày 08/3/2007) trên cơ sở sáp nhập 07 

xã vùng Hạ Can của huyện Can Lộc và 06 xã vùng Biển Cửa Sót của huyện 

Thạch Hà. Với địa hình được bao bọc bởi sông và biển, cuộc sống của người 

dân Lộc Hà gần như phụ thuộc vào hệ thống đê, kè che chắn sóng, ngăn mặn. 

Được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, của Tỉnh, trong những năm qua 

huyện Lộc Hà đã xây dựng được nhiều tuyến đê sông, đê biển và đã phát huy 

được hiệu quả trong công tác phòng chống lụt bão.  

Dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê Tả Nghèn huyện Lộc Hà từ K16+300 

đến K26+00 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2640/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2009 với chiều dài 9,7km và tổng mức đầu tư 81,3 tỷ đồng. Mục tiêu 

phòng chống lụt bão nước biển dâng, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra; góp 

phần ngăn mặn, tạo điều kiện cho sản xuất, trồng trọt và nuôi trồng thủy sản, 

giải quyết việc làm cho lao động địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, 

phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an toàn an ninh, chính trị của địa phương. 

Tuy nhiên, do điều kiện dự án phê duyệt từ năm 2009 là thời điểm trượt giá đột 

biến, Chính phủ đã có nhiều thay đổi về chính sách, chế độ vật tư, đơn giá… nên 

TMĐT dự án đã có thay đổi rất lớn, nguồn kinh phí không còn đủ để triển khai tiếp.  

 Uỷ ban nhân dân huyện Lộc Hà đã có văn bản xin chủ trương dừng dự án 

Củng cố, nâng cấp tuyến đê Tả Nghèn huyện Lộc Hà từ K16+300 đến K26+00 

tại điểm dừng kỹ thuật K23+142 và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý cho 

chủ trương kết thúc dự án tại Công văn số 2562/UBND-NL1 ngày 28/4/2017. 

 Đến thời điểm hiện nay chiều dài đoạn đê còn lại thuộc dự án đê Tả 

Nghèn chưa được đầu tư đã xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt là đoạn đê từ 

điểm kết thúc dự án K23+142 đi vòng qua chùa Phổ Độ nối đến chân cầu Hộ 

Độ. Tuyến đê này hiện tại có đoạn được đắp bằng đất tạm bợ và có đoạn chưa 

được gia cố bằng đất mà chỉ có dãy cây đước chắn sóng. Hàng năm mỗi khi mùa 

mưa bão nhân dân trong vùng không khỏi lo lắng, nguy cơ ảnh hưởng đến cơ sở 

vật chất của chùa Phổ Độ, hơn 33 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản và nhà cửa, làng 
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mạc và cuộc sống của hơn 1000 người dân sinh sống ngoài tuyến đê.   

 Đầu tư xây dựng kết nối tuyến đê Tả Nghèn đoạn qua chùa Phổ Độ, 

không những tạo nên sự đồng bộ, khép hệ thống đê Tả Nghèn mà còn đảm bảo 

an toàn cho người, tài sản của nhân dân sinh sống ngoài tuyến đê và bảo vệ trực 

tiếp cơ sở vật chất của chùa Phổ Độ trong mùa mưa bão hàng năm. Đặc biệt việc 

đầu tư tuyến đê sẽ làm người dân ổn định, an tâm sản xuất góp phần thúc đẩy 

đời sống KT-XH của địa phương đồng thời hệ thống hạ tầng đê sẽ làm đẹp cảnh 

quan khu vực chùa thu hút khách du lịch tâm linh của nhân dân địa phương cũng 

như người dân các vùng lân cận.  

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 1174/SNN-KL ngày 14/6/2022: Dự án Đê Tả Nghèn huyện Lộc Hà, đoạn 

qua chùa Phổ Độ nối với Tỉnh lộ 9, diện tích có rừng cần chuyển mục đích sử 

dụng sang thực hiện Dự án là 0,3 ha thuộc khoảnh 1 - tiểu khu 278C, nằm trên 

địa bàn hành chính xã Hộ Độ - huyện Lộc Hà; đối tượng quy hoạch rừng phòng 

hộ do cộng đồng dân cư thôn Vĩnh Phú quản lý. Hiện trạng là rừng trồng, loài 

cây Đước, Bần. Chi tiết: Xã Hộ Độ: Lô 3, 7, 8 - khoảnh 1 - tiểu khu 278C. 

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

Dự án Đê Tả Nghèn huyện Lộc Hà, đoạn qua chùa Phổ Độ nối với Tỉnh lộ 

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

- Pháp luật đất đai: Dự án đã có trong danh mục công trình Quy hoạch sử 

dụng đất huyện Lộc Hà đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 601/QĐ-UBND ngày 16/3/2022, Kế hoạch sử dụng đất huyện Lộc Hà được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 và HĐND 

tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 về danh mục các 

công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 tỉnh Hà Tĩnh. 

- 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 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. 

- Pháp luật đầu tư: Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án tại Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 04/7/2019, phê duyệt Báo cáo 

nghiên cứu khả thi dự án tại Quyết định số 3565/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 

theo Luật Đầu tư. 

- Pháp luật môi trường: Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường Dự án tại Quyết định số 3995/QĐ-UBND ngày 

09/12/2021 theo Luật Môi trường. 

- Pháp luật xây dựng: Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà phê duyệt thiết kế 

Bản vẽ thi công và Dự toán công trình Đê Tả Nghèn huyện Lộc Hà, đoạn qua 

chùa Phổ Độ nối với Tỉnh lộ 9 tại Quyết định số 8772/QĐ-UBND ngày 

30/11/2021 theo Luật Xây dựng.  
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5. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch Lâm 

nghiệp: 

- Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Theo ý kiến thẩm định 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1986/STNMT-ĐĐ21 ngày 

10/6/2022: 

Theo hồ sơ kèm theo thì Dự án xây dựng công trình Đê tả Nghèn huyện 

Lộc Hà (Đoạn qua chùa Phổ Độ nối với Tỉnh lộ 9) có quy mô diện tích 1,4ha 

(trong đó có 0,62ha quy hoạch phòng hộ và 0,78ha đất khác), dự án đã có trong 

danh mục công trình Quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Hà đến năm 2030 được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 và Kế 

hoạch sử dụng đất huyện Lộc Hà được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

859/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 và HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 

61/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 về danh mục các công trình thu hồi đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất năm 2022 tỉnh Hà Tĩnh. 

- Quy hoạch Lâm nghiệp: Diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích sử dụng 

sang thực hiện dự án phù hợp với số liệu điều chỉnh quy hoạch Bảo vệ và Phát 

triển rừng theo Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 và Quyết định số 

2735/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh; phù hợp với định hướng nội 

dung lâm nghiệp tỉnh Hà Tĩnh trong quy hoạch lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 

2021 - 2030 đang xây dựng. 

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

* Hiệu quả kinh tế - xã hội: Theo ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tại Văn bản số 1429/SKHĐT-TĐGSĐT3 ngày 07/6/2022: 

Theo nội dung hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án do UBND 

huyện Lộc Hà xây dựng kèm theo Tờ trình 41/TTr - UBND ngày 03/5/2019, 

được UBND tỉnh tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 

2267/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 và thuyết minh dự án đầu tư được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 3565/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 thì hiệu quả kinh 

tế - xã hội của dự án như sau: 

Xây dựng tuyến đê nhằm đảm bảo mục tiêu chống bão theo tần suất thiết 

kế của đê Tả Nghèn để bảo đảm an toàn cho công trình, an toàn cho người và tài 

sản của nhân dân tại khu vực chùa Phổ Độ trong mùa mưa bão hàng năm. Đặc 

biệt khôi phục lại hạ tầng, chỉnh trang lại cảnh quan khu vực chùa để thu hút 

khách du lịch, thúc đẩy phát triển ngành du lịch huyện Lộc Hà nói riêng và Hà 

Tĩnh nói chung. 

* Đánh giá tác động đến môi trường của dự án: Theo ý kiến thẩm định 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1986/STNMT-ĐĐ21 ngày 

10/6/2022:  

Dự án Đê Tả Nghèn huyện Lộc Hà, đoạn qua chùa Phổ Độ nối với Tỉnh lộ 

9 đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 3995/QĐ-

UBND ngày 9/12/2021, theo đó diện tích chiếm dụng vĩnh viễn do phần thi công 

tuyến đê, công trình trên tuyến chiếm chỗ là 1,39ha. Trong đó đất rừng phòng hộ 

chiếm 0,59ha và đất công khác 0,8ha. Tuy nhiên theo thuyết minh điều tra, khảo sát, 

xác định phạm vi ranh giới … thì tổng diện tích chiếm dụng đất của tuyến đê là 
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1,40 ha. Trong đó diện tích rừng và đất lâm nghiệp quy hoạch phòng hộ là 0,62 

ha và diện tích đất khác là 0,78 ha. Do đó đề nghị chủ đầu tư rà soát, thống nhất 

số liệu. Ngoài ra 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, tài nguyên, môi trường; 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. 

Theo Văn bản số 979/UBND-QLDA ngày 14/6/2022 của UBND huyện 

Lộc Hà về việc thống nhất số liệu chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang xây 

dựng Dự án thì diện tích đánh giá ĐTM được tính toán theo hồ sơ thiết kế cơ sở 

(bước 1) do UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3565/QĐ-UBND ngày 

28/10/2021. Số liệu diện tích đất chiếm dụng vĩnh viễn do phần thi công tuyến 

đê, công trình trên tuyến chiếm chỗ (trong đó có diện tích đất rừng phòng hộ) 

theo hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng được tính toán theo hồ sơ thiết kế 

bản vẽ thi công do UBND huyện Lộc Hà phê duyệt tại Quyết định số 8772/QĐ-

UBND ngày 30/11/2021. Như vậy, diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang thực hiện dự án 0,3 ha, nhỏ hơn diện tích dự kiến chuyển đổi theo hồ sơ 

đánh giá tác động môi trường là phù hợp. 

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 0,3 ha rừng nêu trên 

sang thực hiện Dự án Đê Tả Nghèn huyện Lộc Hà, đoạn qua chùa Phổ Độ nối với 

Tỉnh lộ 9, 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 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; 

- UBND huyện Lộc Hà; 

- CVP, PCVP Nguyễn Duy Nghị; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NL4. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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