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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 

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và phân công của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh, sau khi xem xét các văn bản liên quan, Ban Kinh tế 

ngân sách báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thẩm tra Tờ trình số 80/TTr-

UBND ngày 17/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết về việc 

quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, như 

sau: 

1. Căn cứ pháp lý, sự cần thiết 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. Việc Uỷ ban nhân dân tỉnh giao các 

địa phương, đơn vị rà soát, xây dựng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét 

quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại kỳ 

họp này là cần thiết và đúng thẩm quyền. 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết 

định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác cơ bản đã 

có đầy đủ căn cứ pháp lý liên quan
1
, được rà soát, tổng hợp báo cáo từ các tổ 

chức, cơ quan, đơn vị; được đơn vị tư vấn kiểm tra, đối chiếu và được cơ quan 

chuyên môn tổ chức thẩm định. Tuy vậy, trình tự thủ tục chưa đảm bảo theo 

đúng quy định tại Điều 41 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
2
. 

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

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Tiểu dự án thuộc Dự án "Hạ 

tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh" thuộc Dự án BIIG2, vay vốn 

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác lần này đã có hồ sơ về phê duyệt, chấp thuận chủ trương 

đầu tư; phê duyệt Dự án đầu tư; đồ án quy hoạch chi tiết; nằm trong quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã được đánh giá 

                                           
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. 
2
 Trước 15 ngày của kỳ họp Hội đồng nhân dân gần nhất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

cùng cấp xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 



2 

tác động môi trường, diện tích đưa vào đánh giá hiện trạng đất đai, tài nguyên 

rừng phục vụ chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án phù hợp với 

số liệu theo dõi diễn biến rừng của các địa phương
3
, phù hợp với số liệu điều 

chỉnh quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng. 

Trên cơ sở nghiên cứu tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và các tài liệu có 

liên quan, Ban Kinh tế ngân sách thống nhất đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh 

quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang thực hiện các Tiểu dự án 

thuộc Dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh" thuộc Dự án 

BIIG2, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Cụ thể: 

- Tiểu dự án Đường liên xã Kỳ Đồng - Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh với tổng 

diện tích 5,46 ha, trong đó: 0,74 ha tại khoảnh 1, tiểu khu 347C, xã Kỳ Đồng; 

4,72 ha tại khoảnh 3, tiểu khu 345A, xã Kỳ Giang thuộc huyện Kỳ Anh; 

- Tiểu dự án Đường liên huyện Can Lộc - Lộc Hà với tổng diện tích 0,22 

ha tại khoảnh 3, tiểu khu 127B, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà; 

- Tiểu dự án Đường liên huyện Can Lộc - Hương Khê với tổng diện tích 

9,8 ha, trong đó: 3,77 ha tại khoảnh 4, 6, 8, 9 - tiểu khu 133, xã Thượng Lộc, 

huyện Can Lộc; 6,03 ha tại khoảnh 1, 2 - tiểu khu 148, xã Phương Mỹ, huyện 

Hương Khê; 

- Tiểu dự án Hạ tầng phục vụ phát triển vùng trồng cây ăn quả xã Lộc 

Yên, huyện Hương Khê với tổng diện tích 6,91 ha, trong đó: 5,41 ha tại khoảnh 

2 - tiểu khu 230, xã Lộc Yên; 1,5 ha tại khoảnh 4 - tiểu khu 234, xã Hương Đô, 

huyện Hương Khê. 

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

đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết quyết định chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Đồng thời, đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh rút kinh nghiệm, quan tâm việc đảm bảo trình tự thủ tục theo đúng 

quy định tại Điều 41 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./.  

 
Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; 

- Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 19; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT.HĐ3 (150b). 
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