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TỜ TRÌNH 

Về việc rút nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII kỳ họp  

chuyên đề về việc xin chủ trương Chuyển mục đích sử dụng 4,74 ha 

 rừng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu nhà ở 

 liền kề có vườn tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông 
 

 

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;  

Ngày 06 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có Tờ trình số 

171/TTr-UBND 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 “trong đó có 

nội dung xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng 4,74 ha rừng sản xuất sang 

mục đích khác để thực hiện Dự án Khu nhà ở liền kề có vườn tại thị trấn Măng 

Đen, huyện Kon Plông tại khoản 1 Mục I Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 06 

tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh”, thông tin dự án như sau: 

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: 

- Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định 

của pháp luật về đất đai.  

- 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.  
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+  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. 

Tuy nhiên, hiện nay các đơn vị liên quan chưa hoàn chỉnh thủ tục liên 

quan về đầu tư đối với Dự án Khu nhà ở liền kề có vườn tại thị trấn Măng Đen, 

huyện Kon Plông và chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo như ý kiến 

thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh. Do đó Ủy ban 

nhân dân tỉnh báo cáo và xin rút “nội dung xin chủ trương chuyển mục đích sử 

dụng 4,74 ha rừng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu nhà ở 

liền kề có vườn tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông” trình tại kỳ họp 

chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII. Đối với các dự án còn lại vẫn trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp chuyên đề xem xét phê duyệt. 

(Xin gửi kèm theo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

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 Phát triển nông thôn;  

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-10-20T14:34:17+0700
	Nguyễn Hữu Tháp


		2021-10-20T14:45:57+0700


		2021-10-20T14:45:37+0700


		2021-10-20T14:45:37+0700


		2021-10-20T14:45:37+0700


		2021-10-20T14:45:37+0700


		2021-10-20T14:46:17+0700




