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Kon Tum, ngày     tháng     năm     

 

BÁO CÁO THẨM TRA 

Dự thảo Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,  

đất rừng phòng hộ vào mục đích khác để thực hiện các dự án  

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân năm 2015.  

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, trên cơ 

sở Tờ trình số 217/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục 

đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum; dự thảo Nghị quyết 

và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp 

toàn thể thẩm tra về nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội 

đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. 

Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

1. Cơ sở pháp lý 

Căn cứ quy định của điểm b Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013(1), 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự thảo Nghị 

quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích 

khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum thực hiện từ năm 2023 là đảm bảo thẩm quyền 

quy định. 

2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết  

 Căn cứ quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà 

soát, tổng hợp và trình Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII thông 

qua danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất 

rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum thực hiện từ năm 

2023, cụ thể như sau: 

                                           
(1) Quy định: “1. Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục 

đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương 

đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản sau đây: 

b) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta 

đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.” 
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Tổng số diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ chuyển mục đích vào 

mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư (Tổng số 23 dự án/36,67 ha(2)), cụ thể: 

- Tổng số các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 

vào mục đích khác là: 22 dự án với tổng diện tích 20,41 ha. 

- Tổng số các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng 

hộ vào mục đích khác là: 02 dự án với tổng diện tích 16,26 ha. 

(Chi tiết tại Tờ trình số 217/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh) 

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách  

Trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan, Báo cáo thẩm định 

của Ủy ban nhân dân tỉnh(3) và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp 

thẩm tra. Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị 

quyết tại Tờ trình số 217/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung 

sau: 

- Đối với các dự án thực hiện bằng ngân sách nhà nước có nhu cầu chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác, đề nghị 

rà soát đưa ra khỏi danh mục các dự án chưa được cấp thẩm quyền quyết định 

đầu tư.  

- Đối với các dự án có nhu cầu chuyển đổi diện tích rừng phòng hộ(4) chưa 

có chủ trương chuyển mục đích rừng của cấp có thẩm quyền và ý kiến của cơ 

quan chuyên ngành, đề nghị chỉ đạo lấy ý kiến của cơ quan chuyên ngành theo 

đúng quy định (hiện trạng, diện tích rừng,...); đồng thời, khẳng định hồ sơ đủ 

điều kiện trình cấp thẩm quyền chuyển đổi rừng sang mục đích khác theo quy 

định của pháp luật. 

- Chỉ đạo rà soát, cập nhật các vị trí chuyển mục đích sử dụng đất để đồng 

bộ với từng vị trí, khu vực theo chủ trương dự án được cấp thẩm quyền phê 

duyệt. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo; căn cứ 

pháp lý của các dự án theo quy định của pháp luật.  

- Đề nghị chỉ đạo rà soát các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác, trình xin ý kiến Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy theo Quy chế số 07-QC/TU ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Tỉnh ủy 

Kon Tum. 

                                           
2 Có 01 dự án vừa có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vừa có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 

đất rừng phòng hộ vào mục đích khác 
3 Báo cáo số 379/BC-UBND ngày 28/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thẩm định hồ sơ trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  
4 Đối với dự án Thủy điện Đăk Roong và đấu nối đường dây 110kV - Trạm Pờ Y 1; dự án Nâng cấp tuyến đường 

Đăk Man đi Đăk Plô (Blô) thuộc Bộ Chỉ huy Biên Phòng tỉnh Kon Tum (Đoạn từ  đường Hồ Chí Minh- xã Đăk 

Man đến cửa khẩu phụ Đăk Plô (Blô), xã Đăk Plô (Blô), huyện Đăk Glei). 
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- Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

xem xét, quyết định.  

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ 4 xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, Ban KT-NS. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Đà 
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