
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BC-UBND             Kon Tum, ngày      tháng     năm 
 

BÁO  CÁO 

Thẩm định hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét chủ trương chuyển 

mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác để thực hiện 

các dự án đầu tư năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận Tờ trình số 204/TTr-SNN ngày 18 

tháng 9 năm 2020 và Tờ trình số 210/TTr-SNN ngày 24 tháng 9 năm của Sở 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn việc đề nghị chủ trương chuyển mục đích 

sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu 

tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Sau khi rà soát hồ sơ và các quy định liên quan việc chuyển mục đích sử 

dụng rừng và đất lâm nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

  1. Cơ sở pháp lý: 

 Dự án thành phần 2 (đoạn qua tỉnh Kon Tum) dự án cải tạo, nâng cấp các 

đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 đoạn qua huyện Kon Plông và Dự án nuôi trồng, 

sản xuất dược liệu và rau hoa xứ lạnh của Công ty cổ phần Tân Hưng đã được 

cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, đã được cơ quan thẩm quyền phê 

duyệt thủ tục pháp lý về môi trường và hoàn thành các thủ tục pháp lý khác liên 

quan theo quy định. 

2. Thành phần, nội dung hồ sơ: 

a) Về thành phần hồ sơ: 

Chủ đầu tư đã cung cấp đầy đủ các hồ sơ liên quan đến dự án theo quy 

định tại điểm b, khoản 3, Điều 41 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 

11 năm 2018 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung tại khoản 1, Điều 1 Nghị định 

số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ. 

b) Về nội dung hồ sơ: 

- Nội dung đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng và đất 

lâm nghiệp quy hoạch chức năng sản xuất dưới 50 ha sang mục đích khác trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum của chủ đầu tư là phù hợp với quy định tại khoản 3, Điều 20, 

Luật Lâm nghiệp năm 20171 và phù hợp với mục 5 Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 

                                           
1 Tại khoản 3, Điều 20, Luật Lâm nghiệp năm 2017 có quy định: Hội đồng nhân dân cấp 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. 
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tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo 

của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng quy định và Thông 

báo số 191/TB-VPCP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ Kết 

luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về các giải pháp 

khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu 

giai đoạn 2016 - 2020. 

- Riêng đối với Dự án thành phần 2 (đoạn qua tỉnh Kon Tum) dự án cải 

tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 đoạn qua huyện Kon Plông có 

71.457 m2 là rừng tự nhiên quy hoạch chức năng rừng sản xuất đã được Chủ đầu 

tư lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương chuyển 

mục đích sử dụng rừng theo quy định tại khoản 2, Điều 14, Luật Lâm nghiệp 

năm 2017 và khoản 5, Điều 41a, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 

11 năm 2018 của Chính phủ được sửa đổi, sung tại khoản 1, Điều 1, Nghị định 

số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ2 và hướng dẫn của 

Tổng cục Lâm nghiệp tại Văn bản số 1297/TCLN-KL ngày 14 tháng 9 năm 

2020 về việc thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

tự nhiên sang mục đích khác. 

- Thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại 

khoản 3, Điều 20, Luật Lâm nghiệp năm 2017 (rừng sản xuất dưới 50 ha). Do 

đó, Chủ đầu tư trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp để thực hiện các bước tiếp 

theo là phù hợp với quy định: 

 3. Sự cần thiết đầu tư dự án: 

a) Dự án thành phần 2 (đoạn qua tỉnh Kon Tum) dự án cải tạo, nâng cấp 

các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 đoạn qua huyện Kon Plông 

- Từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải 

và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Quảng Ngãi và Kon 

Tum. 

- Từng bước hoàn thiện và đồng bộ với các đoạn tuyến trên Quốc lộ 24 đã 

được xây dựng nâng cấp, đảm bảo phát huy hiệu quả vốn đầu tư; giảm thiểu ùn 

                                           
2 Tại khoản 2, Điều 14, Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định: Không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên 

sang mục đích khác, trừ dự án quan trọng quốc gia; dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; dự án cấp 

thiết khác được Chính phủ phê duyệt.  

Tại khoản 5, Điều 41a, Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ có quy định: Chính phủ 

phân công Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên đối với dự án 

phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; dự án cấp thiết khác quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật Lâm nghiệp, trừ 

dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội;... 
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tắc và nguy cơ tiềm ẩn tại nạn giao thông trên tuyến đối với các đoạn chưa được 

đầu tư theo quy hoạch; thuận lợi công tác cứu hộ cứu nạn, an ninh quốc phòng 

và phát triển kinh tế xã hội khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. 

b) Dự án nuôi trồng, sản xuất dược liệu và rau hoa xứ lạnh của Công ty cổ 

phần Tân Hưng 

Nuôi trồng, sản xuất dược liệu và rau hoa xứ lạnh; ươm cây giống nhằm 

đánh giá khả năng nhân giống, đưa loại cây có giá trị kinh tế vào sản xuất, tạo 

vùng nguyên liệu, phát triển thành cây hàng hóa và sơ chế dược liệu sạch theo 

hướng sản xuất hàng hóa là cần thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, góp phần 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nguồn cây dược liệu, đa dạng hóa các 

sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn còn 

khó khăn trên tỉnh Kon Tum 

4. Vị trí và diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng 

Các Dự án đã được điều tra hiện trạng rừng và xác định cụ thể vị trí, diện 

tích, chủng loại, trữ lượng rừng; nguồn gốc hình thành, cụ thể: 

4.1. Đối với Dự án thành phần 2 (đoạn qua tỉnh Kon Tum) dự án cải tạo, 

nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 đoạn qua huyện Kon Plông: 

Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trồng và đất lâm nghiệp với tổng diện tích 

204.258 m2 được quy hoạch chức năng sản xuất, trong đó: 

a) Đối với Quyết định số 517/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2020 của 

Bộ Giao thông vận tải, Gói thầu số 4 (Đoạn tuyến Km89+513,64 - 

Km102+323,34) chiều dài đoạn tuyến 12,810km với diện tích rừng và đất lâm 

nghiệp: 20.286m2, cụ thể tại các vị trí sau: 

- Lô 1, 2 - Khoảnh 1 thuộc Tiểu khu 481; 

- Lô 6 - Khoảnh 1; Lô 2, 3, 4, 5, 6 - Khoảnh 3 thuộc Tiểu khu 484; 

- Lô 1, 3 - Khoảnh 8; Lô 1 - Khoảnh 15; Lô 1 - Khoảnh 17 thuộc Tiểu khu 

494; 

- Lô 1 - Khoảnh 5 thuộc Tiểu khu 496; 

b) Đối với Quyết định số 504/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2020 của 

Bộ Giao thông vận tải, Gói thầu số 5 (Đoạn tuyến Km 102+323,34 - Km 

113+588,52) chiều dài đoạn tuyến 11,265km với diện tích rừng và đất lâm 

nghiệp 183.972 m2 tại các vị trí sau:   

- Lô 1 - Khoảnh 9; Lô 1, 2 - Khoảnh 11; Lô 1 - Khoảnh 12; Lô 1, 2, 3, 4 - 

Khoảnh 13 thuộc Tiểu khu 481;  

- Lô 1, 2 - Khoảnh 7; Lô 1 - Khoảnh 10; Lô 1, 2, 3 - Khoảnh 11; Lô 2, 3, 

4 - Khoảnh 13; Lô 2, 5 - Khoảnh 14 thuộc Tiểu khu 483a; 
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- Lô 1, 2 - Khoảnh 4; Lô 1 - Khoảnh 5; Lô 1, 2 - Khoảnh 7 thuộc Tiểu khu 

484; 

- Lô 1 - Khoảnh 2; Lô 1 - Khoảnh 3 thuộc Tiểu khu 485.  

4.2. Đối với Dự án nuôi trồng, sản xuất dược liệu và rau hoa xứ lạnh của 

Công ty cổ phần Tân Hưng: diện tích rừng trồng và đất lâm nghiệp chuyển mục 

đích sử dụng là 41.304,9 m2 được quy hoạch chức năng sản xuất tại một phần 

khoảnh 3 tiểu khu 488, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 

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

- Các Dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và thủ 

tục pháp lý về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.  

- Dự án đã được Chủ đầu tư cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan và thực hiện 

đúng trình tự chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp theo quy định tại 

khoản 3, Điều 41 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 

của Chính phủ được sửa đổi tại khoản 1, Điều 1 Nghị định số 83/2020/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ.  

6. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm 

nghiệp quốc gia theo quy định của pháp luật về quy hoạch: Vị trí thực hiện 

các dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Kon Plông 

đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 

26 tháng 4 năm 2014. 

8. Hiệu quả kinh tế -xã hội của dự án:  

a) Đối với Dự án thành phần 2 (đoạn qua tỉnh Kon Tum) dự án cải tạo, 

nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 đoạn qua huyện Kon Plông: Dự án 

sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum nói chung và 

các địa phương có tuyến Quốc lộ 24 đi ngang qua, tạo điều kiện thuận lợi cho 

lưu thông vùng từ tỉnh Kon Tum đi tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Trung Trung 

bộ. 

b) Đối với Dự án nuôi trồng, sản xuất dược liệu và rau hoa xứ lạnh của 

Công ty cổ phần Tân Hưng: Dự án sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Kon Plông nói riêng; tăng nguồn thu 

ngân sách cho địa phương; tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người dân 

trên địa bàn. 

9. Mức độ tác động đến môi trường của dự án:  Các dự án đã được cấp 

thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nên đảm bảo về 

mặt tác động đến môi trường trong quá trình thực hiện Dự án. 
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10. Kết quả tổng hợp: 

Tổng số dự án cần chuyển mục đích sử dụng rừng trồng và đất lâm nghiệp 

quy hoạch chức năng rừng sản xuất trong năm 2020 đề nghị trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh xem xét thống nhất chủ trương là 02 dự án/245.562,9m2. 

11. Kết luận: Hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI 

xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng và đất lâm 

nghiệp quy hoạch chức năng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện các dự 

án đầu tư năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, kính 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI xem xét./. 
 

Nơi nhận: 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NNTN.NTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tháp 
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