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TỜ TRÌNH 

Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum  
 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp chuyên đề 
 

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 ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp;  

Căn cứ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP 

ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật lâm nghiệp;  

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông (Tờ trình số 

185/TTr-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2021, Công văn số 1689/UBND-BQL 

ngày 28 tháng 7 năm 2021), Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy (Tờ trình số 

315/TTr-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021) và ý kiến của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (Tờ trình số 197/TTr-SNN ngày 30 tháng 7 năm 2021, Tờ 

trình số 241/TTr-SNN ngày 30 tháng 9 năm 2021, Tờ trình số 244/TTr-SNN 

ngày 03 tháng 10 năm 2021, Công văn  số  2704/SNN-KH ngày 30 tháng 9 năm 

2021) về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 

các dự án trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa XII, kỳ họp chuyên đề xem xét phê duyệt chủ trương chuyển mục đích 

sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum năm 2021, cụ thể như sau:   

I. THÔNG TIN CỦA CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN MỤC ĐÍCH 

SỬ DỤNG RỪNG:  

1. Dự án Khu nhà ở liền kề có vườn tại thị trấn Măng Đen, huyện 

Kon Plông:   

Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại 

Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2021 và điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án tại Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 

2021, cụ thể:  
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a) Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật về đất đai.  

b) Vị trí, diện tích và đặc điểm khu rừng đề nghị chuyển đổi:  

- Vị trí: Tại lô 1, 3 khoảnh 1 và lô 1, 3, 4 khoảnh 2 tiểu khu 488, thị trấn 

Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.  

- Diện tích rừng đề nghị chuyển đổi: 4,74 ha. 

- Loại rừng: Rừng sản xuất. 

- Nguồn gốc hành thành rừng: Rừng trồng.  

- Loài cây: Thông ba lá.  

c) Sự tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan:  

- Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Dự án được Ủy ban 

nhân dân tỉnh chấp thuận và cho phép bổ sung dự án vào điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kon 

Plông tại Công văn số 1995/UBND-NNTN ngày 16 tháng 6 năm 2021. 

- Sự phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp: Dự án phù hợp với Quy hoạch 

Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2020 tại Quyết định số 

34/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Mức độ tác động đến môi trường của dự án: Dự án đã được Ủy ban nhân 

dân huyện Kon Plông phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường tại Kế hoạch số 

104/KH-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021.   

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

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

khác đối với diện tích 4,74 ha rừng trồng chức năng sản xuất nêu trên thuộc Hội 

đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Lâm nghiệp năm 

2017(1) (rừng phòng hộ dưới 20 ha, rừng sản xuất dưới 50 ha). 

- Dự án đã được Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông cung cấp đầy đủ hồ sơ 

liên quan và thực hiện đúng trình tự chuyển mục đích sử dụng rừng 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.  

2. Dự án di dời đường dây trung, hạ áp nằm trong phạm vị giải 

phóng mặt bằng thuộc dự án thành phần 2 (đoạn qua tỉnh Kon Tum) dự án 

cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 

                                           
1 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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Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 đã được Bộ Giao 

thông vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2854/QĐ-BGTVT 

ngày 27 tháng 01 năm 2018 và Quyết định số 1661/QĐ-BGTVT ngày 05 

tháng 9 năm 2019, được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật xây dựng công trình tại Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 27 tháng 

10 năm 2020 và Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2020 

và nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thuộc Dự án thành phần 2 (đoạn 

qua tỉnh Kon Tum). 

Dự án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương chuyển 

mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đầu tư trên 

địa bàn huyện Kon Plông tại Công văn số 254-CV/TU ngày 10 tháng 8 năm 

2021 và Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 19 

tháng 8 năm 2021 trình Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII, kỳ họp 

chuyên đề, cụ thể:  

a)  Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông. 

b) Vị trí, diện tích và đối tượng rừng đề nghị chuyển đổi: 

- Vị trí khu rừng đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng: Lô 4, 5 khoảnh 3 

tiểu khu 484. Lô 1 khoảnh 11; lô 2, 5, 8, 9, 12 khoảnh 13 tiểu khu 481. Lô 1, 2 

khoảnh 10; lô 1, 2, 3, 4, 5 khoảnh 13 tiểu khu 483a. Lô 2, 3 khoảnh 4; lô 4 

khoảnh 5; lô 1 khoảnh 7 tiểu khu 484. Lô 1, 2 khoảnh 3 tiểu khu 485. Các vị trí 

này đều thuộc thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 

- Diện tích rừng đề nghị chuyển đổi: 0,38 ha.    

- Loại rừng: Rừng sản xuất. 

- Nguồn gốc hành thành rừng: Rừng trồng.  

- Loài cây: Thông ba lá.   

c) Sự tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan:   

- Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Dự án đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh chấp thuận điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kon Plông tại Công văn 

số 1995/UBND-NNTN ngày 16 tháng 6 năm 2021. 

- Sự phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp: Dự án phù hợp với Quy hoạch 

Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2020 tại Quyết định số 

34/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Mức độ tác động đến môi trường của dự án: Đã được Bộ Tài nguyên và 

Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 

1412/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 6 năm 2019. 
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- Thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng: 

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

khác đối với diện tích 0,38 ha rừng trồng chức năng sản xuất nêu trên thuộc Hội 

đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 3, Điều 20, Luật Lâm nghiệp năm 

2017 (rừng phòng hộ dưới 20 ha, rừng sản xuất dưới 50 ha). 

- Dự án đã được Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông cung cấp đầy đủ hồ 

sơ liên quan 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. 

3. Dự án Đường giao thông từ trung tâm huyện Sa Thầy đến Nhà 

máy thủy điện IaLy 

Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết 

định 674/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2021, cụ thể:  

a) Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy. 

b)  Vị trí, diện tích và đối tượng rừng đề nghị chuyển đổi:  

- Vị trí khu rừng trồng đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng: Tại lô 3 

khoảnh 2 tiểu khu 611, thị trấn Sa Thầy; lô 1, 4, 6, 12 khoảnh 5 tiểu khu 637, xã 

Ya Tăng, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. 

- Diện tích rừng đề nghị chuyển đổi: 0,59 ha.    

- Loại rừng: Rừng sản xuất. 

- Nguồn gốc hành thành: Rừng trồng. 

- Loài cây: Thông ba lá (RTG): 0,15 ha, rừng trồng Cao su (RTK): 0,44ha. 

c) Sự tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan:  

- Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Dự án nằm trong Kế 

hoạch dử dụng đất năm 2021 của huyện Sa Thầy được Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 

2021 và nằm trong Danh mục các dự án cần thu hồi đất và 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 năm 2021 (bổ sung) tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND 

ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum. 

- Sự phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp: Dự án phù hợp với Quy hoạch 

Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2020 tại Quyết định số 

34/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Mức độ tác động đến môi trường của dự án: Dự án Đường giao thông từ 

trung tâm huyện Sa Thầy đến Nhà máy thủy điện IaLy được Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án tại 

Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021. 
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- Thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng: 

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

khác đối với diện tích 0,59 ha rừng trồng chức năng sản xuất nêu trên thuộc Hội 

đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 3, Điều 20, Luật Lâm nghiệp năm 

2017 (rừng phòng hộ dưới 20 ha, rừng sản xuất dưới 50 ha).  

- Dự án đã được Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy cung cấp đầy đủ hồ sơ 

liên quan 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. 

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:  

Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Lâm nghiệp thì thẩm quyền quyết 

định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng quy hoạch chức năng 

phòng hộ dưới 20 ha và sản xuất dưới 50 ha sang mục đích khác thuộc Hội đồng 

nhân dân tỉnh. Chủ đầu tư đã cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến dự án và thực 

hiện đúng trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

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. 

Căn cứ quy định nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh khóa XII, kỳ họp chuyên đề xem xét phê duyệt chủ trương chuyển mục 

đích sử dụng rừng đối với 03 dự án như đã nêu trên để làm cơ sở thực hiện các 

bước tiếp theo theo quy định, cụ thể: 

1. Chuyển mục đích 4,74 ha rừng trồng “chức năng sản xuất tại lô 1, 3 

khoảnh 1 và lô 1, 3, 4 khoảnh 2 tiểu khu 488, thị trấn Măng Đen, huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum” sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu nhà ở liền kề 

có vườn tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông. 

2. Chuyển mục đích 0,38 ha rừng trồng “chức năng sản xuất tại lô 4, 5 

khoảnh 3 tiểu khu 484. Lô 1 khoảnh 11; lô 2, 5, 8, 9, 12 khoảnh 13 tiểu khu 481. 

Lô 1, 2 khoảnh 10; lô 1, 2, 3, 4, 5 khoảnh 13 tiểu khu 483a. Lô 2, 3 khoảnh 4; lô 

4 khoảnh 5; lô 1 khoảnh 7 tiểu khu 484. Lô 1, 2 khoảnh 3 tiểu khu 485, các vị trí 

này đều thuộc thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum” sang mục 

đích khác để thực hiện Dự án di dời đường dây trung, hạ áp nằm trong phạm vị 

giải phóng mặt bằng thuộc dự án thành phần 2 (đoạn quan tỉnh Kon Tum) dự án 

cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24. 

3. Chuyển mục đích 0,59 ha rừng trồng “chức năng sản xuất tại lô 3 

khoảnh 2 tiểu khu 611, thị trấn Sa Thầy; lô 1, 4, 6, 12 khoảnh 5 tiểu khu 637, xã 

Ya Tăng, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum” sang mục đích khác để thực hiện Dự 

án Đường giao thông từ trung tâm huyện Sa Thầy đến Nhà máy thủy điện IaLy. 

(Xin gửi kèm theo hồ sơ xin chuyển mục đích sử rừng sang mục đích sử 

dụng khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh) 
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Tờ trình này thay thế Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 19 tháng 8 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác để thực hiện công trình di dời đường dây trung, hạ áp nằm 

trong phạm vi giải phóng mặt bằng thuộc Dự án thành phần 2 (đoạn qua tỉnh 

Kon Tum) dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII kỳ họp 

chuyên đề năm 2021 xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận:                                                                                         

- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT;  

- Sở Công Thương; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- UBND huyện: Kon Plông, Sa Thầy; 

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PCVPKSX; 

- Lưu: VT, NNTN.NVH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tháp 
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