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Kính gửi: UBND xã Hải Hưng. 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được văn bản số 99/CV-UBND ngày 
30/6/2020 của UBND xã Hải Hưng về việc hướng dẫn thủ tục chuyển mục đích 
sử dụng đất lâm nghiệp để thực hiện dự án Khu dân cư xã Hải Hưng, kèm theo 
Báo cáo số 68/BC-TTĐTQH ngày 29/6/2020 của Trung tâm Điều tra Quy hoạch 
thiết kế nông - lâm tỉnh về việc Báo cáo thuyết minh Kết quả điều tra, khảo sát 
hiện trạng đất lâm nghiệp trong khu vực xin chuyển mục đích sử dụng để xây 
dựng công trình: Khu dân cư xã Hải Hưng (xã Hải Vĩnh và Hải Xuân cũ). Sau khi 
nghiên cứu hồ sơ gửi kèm và báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ, hiện trường của Chi cục 
Kiểm lâm (văn bản số 405/CCKL-QLBVR ngày 9/7/2020), Sở Nông nghiệp & PTNT 
có ý kiến như sau: 

- Công trình Khu dân cư xã Hải Hưng nằm tại vị trí: Lô 1, khoảnh 1, tiểu 
khu 808, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng. Tổng diện tích khu vực thực hiện dự án 
1,3421 ha;  

- Căn cứ bản đồ quy hoạch 3 loại rừng khu vực thực hiện dự án có 0,6160 ha 
đất quy hoạch lâm nghiệp (quy hoạch phát triển rừng sản xuất) và 0,7261 ha đất 
ngoài 3 loại rừng (đất khác). 

- Hiện trạng tại thời điểm kiểm tra: Khu vực thực hiện dự án không có rừng, 
có rải rác một số cây keo non tái sinh hạt, chiều cao trung bình dưới 1 m. 

- Căn cứ Nghị định số 156/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, diện tích này không phải thực hiện việc 
chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và lập phương án trồng rừng thay thế. Đề nghị 
UBND xã Hải Hưng làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị 
để được hướng dẫn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của 
pháp luật. 

- Khu vực thực hiện dự án không có rừng, nhưng nằm gần ranh giới của 
rừng trồng. Vì vậy, đề nghị UBND xã Hải Hưng trong và sau quá trình triển khai 
dự án không được làm ảnh hưởng đến diện tích rừng xung quanh khu vực dự án, 
chỉ đạo cán bộ, nhân dân trên địa bàn phối hợp tăng cường bảo vệ rừng và phòng 
cháy, chữa cháy rừng. 

Sở Nông nghiệp & PTNT có ý kiến để UBND xã Hải Hưng  thực hiện các 
bước tiếp theo đúng quy định./. 
 Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Sở Tài nguyên & Môi trường; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, KHTC.                                                                          
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