ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

105 /TTr - UBND

Hải Dương, ngày 23 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc chuyển loại rừng và chuyển mục đích
sử dụng rừng sang mục đích khác
(Trình tại kỳ họp thứ 5 – Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII)
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày
22/11/2019;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 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 15/7/2020 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 12/7/2021 của Hội đồng nhân dân
tỉnh Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư 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 Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 226/TTr-SNN
ngày 09/11/2021.
Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo và trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét
thông qua chủ trương chuyển loại rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng 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, gồm các nội dung sau:
1. Chuyển loại rừng:
1.1. Chuyển 3,9624 ha rừng đặc dụng tại Khoảnh 8+9+11; Tiểu khu 10
thuộc xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh sang rừng sản xuất.
1.2. Chuyển 3,99 ha rừng phòng hộ tại Lô 5; Khoảnh 3; Tiểu khu 2 thuộc
xã Hoàng Hoa Thám, thành phố Chí Linh sang rừng đặc dụng.
Diện tích 3,99 ha rừng phòng hộ này nằm trong quần thể Khu di tích Chùa
Thanh Mai có đủ các tiêu chí của rừng đặc dụng, khi được chuyển sang rừng đặc
dụng sẽ góp phần bảo vệ tốt hơn khu di tích.
1.3. Thẩm quyền quyết định chuyển loại rừng do Ủy ban nhân dân tỉnh

quyết định sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (quy định tại Mục b,
Khoản 2, Điều 18, Luật Lâm nghiệp năm 2017).
2. Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác:
2.1. Chuyển 5,0684 ha rừng sản xuất sang mục đích khác, bao gồm: 1,106
ha rừng sản xuất tại Lô 2,5, Khoảnh 9, Tiểu khu 10 và 3,9624 ha rừng sản xuất
tại Khoảnh 8+9+11; Tiểu khu 10 thuộc xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh.
2.2. Lý do chuyển đổi mục đích sử dụng rừng: Để thực hiện dự án Đầu tư
xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh,
đã được Hội đồng nhân dân phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số
26/NQ-HĐND ngày 12/7/2021.
2.3. Thẩm quyền quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sản xuất
(quy mô dưới 50 ha) sang mục đích khác do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định
sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (quy định tại Khoản 3, Điều 20,
Luật Lâm nghiệp năm 2017).
Sau khi việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác được
thông qua, Chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối
với quốc lộ 37, thành phố Chí Linh có trách nhiệm 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.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét,thông qua./.
Nơi nhận:
- HĐND tỉnh (để trình);
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu: VT, KTN, Ô Chính.
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