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BÁO CÁO THẨM TRA
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc chuyển loại rừng
và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
(Báo cáo tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XVII)
Sau khi nghiên cứu Tờ trình kèm Dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh về
việc chuyển loại rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác,
Ban kinh tế - ngân sách có ý kiến như sau:
I. Về việc chuyển loại rừng
1. Về thẩm quyền quyết định
UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh chuyển 3,9624ha rừng đặc dụng tại
Khoảnh 8+9+11; Tiểu khu 10 thuộc xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh sang rừng
sản xuất và chuyển 3,99ha rừng phòng hộ tại Lô 5; Khoảnh 3; Tiểu khu 2 thuộc
xã Hoàng Hoa Thám, thành phố Chí Linh sang rừng đặc dụng.
Các khu vực rừng này nằm trong Quy hoạch, bảo vệ và phát triển rừng
tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010-2020 theo Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày
16/8/2011 của UBND tỉnh; phù hợp với định hướng Quy hoạch Lâm nghiệp
quốc gia giai đoạn 2021-2030 và Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030,
tầm nhìn đến năm 2030.
Bên cạnh đó, tại điểm b, khoản 2 Điều 18 Luật Lâm nghiệp quy định: Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển loại rừng không thuộc trường
hợp quy định tại điểm a khoản này, sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp
quyết định chủ trương chuyển loại rừng.
Do đó, việc HĐND tỉnh chuyển loại rừng đối với các khu vực trên là đúng
thẩm quyền.
2. Về nội dung chuyển loại rừng
- Diện tích rừng đặc dụng: 3,9624ha tại Khoảnh 8+9+11; Tiểu khu 10
thuộc xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh do Ban Quản lý rừng quản lý. Đây là khu
vực rừng trồng các loại cây keo, thông; diện tích đất trồng cây ăn quả 0,7956ha.
- Diện tích rừng phòng hộ: 3,99ha tại Lô 5; Khoảnh 3; Tiểu khu 2 thuộc
xã Hoàng Hoa Thám, thành phố Chí Linh nằm trong quần thể khu di tích chùa
Thanh Mai, có đủ các tiêu chí của rừng đặc dụng và khi chuyển sang rừng đặc
dụng sẽ góp phần bảo vệ tốt hơn khu di tích lịch sử.

Về cơ bản, việc chuyển loại rừng đối với 2 khu vực trên nhằm mục đích
bảo toàn diện tích rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh và nâng cao giá trị cảnh quan
các khu di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Chí Linh. Do đó, Ban kinh tế ngân sách nhất trí với nội dung này.
II. Về việc chuyển mục đích sử dụng rừng
1. Sự cần thiết
Tại khoản 3, Điều 20, Luật Lâm nghiệp 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.
Do đó, tại kỳ họp lần này, việc HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển
mục đích sử dụng 5,0684 ha rừng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện dự
án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với Quốc lộ 37, thành phố
Chí Linh là cần thiết và đúng thẩm quyền.
2. Về hồ sơ trình HĐND tỉnh
Hồ sơ do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cơ bản đảm bảo theo quy định tại
điểm d, khoản 3 Điều 1, Nghị định số 83/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày
16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp và đã
được các cơ quan chuyên môn thẩm định.
3. Về nội dung chuyển mục đích sử dụng rừng
- Dự án: Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với Quốc lộ
37, thành phố Chí Linh được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị
quyết số 26/NQ-HĐND ngày 12/7/2021. Tổng diện tích đất rừng dự án chiếm
dụng là 5,0684ha trên địa bàn xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh. Hiện trạng rừng
đề xuất chuyển sang mục đích khác là rừng sản xuất.
Do đó, để đảm bảo dự án được thực hiện theo đúng tiến độ, Ban kinh tế ngân sách nhất trí chủ trương chuyển mục đích sử dụng 5,0684ha đất rừng sản
xuất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với
Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh theo đề nghị của UBND tỉnh.
III. Một số kiến nghị
Ban kinh tế - ngân sách đề nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm tra kỹ hồ sơ đề nghị chuyển
mục đích sử dụng rừng, xác định vị trí, ranh giới đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ
và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
trước khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định tại Điều 23,
Luật Lâm nghiệp năm 2017.
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- Yêu cầu chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết
nối với Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ trồng
rừng thay thế hoặc nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng để tổ chức trồng
rừng thay thế theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày
25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Đưa 5,0684ha diện tích rừng sản xuất trên vào kế hoạch sử dụng đất giai
đoạn 2021-2025, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương để làm cơ sở
thu hồi và giao đất thực hiện dự án.
- Điều chỉnh, bổ sung phần diện tích rừng đã chuyển sang mục đích khác
ra ngoài Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến
năm 2050; đồng thời bổ sung phần diện tích đất trồng rừng thay thế vào quy
hoạch.
III. Về Dự thảo Nghị quyết:
- Nhất trí với các nội dung của Dự thảo Nghị quyết.
- Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ý
kiến kết luận của chủ tọa kỳ họp; đề nghị Thường trực HĐND tỉnh giao cho Văn
phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Thư ký kỳ họp chỉnh sửa từ ngữ,
thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo đúng quy định trước khi trình Chủ tịch
HĐND tỉnh ký chứng thực.
Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách. Kính trình HĐND
tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu KTNS, VT.
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