
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1475 /SNN-KHTC Quảng Trị, ngày   12    tháng  8  năm  2020 

V/v tham gia ý kiến về sử dụng đất tại xã 

Cam Tuyền, huyện Cam Lộ của Trung 

tâm KHLN Bắc Trung Bộ 

 

Kính gửi:  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị. 

Ngày 03/8/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị có Văn bản số 

2354/STNMT-QLĐĐ về việc tham gia ý kiến sử dụng đất tại xã Cam Tuyền, huyện 

Cam Lộ của Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ. Sau khi nghiên cứu 

các văn bản có liên quan và căn cứ quy định của Luật Lâm nghiệp, 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, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

Hiện trạng khu đất bàn giao cho Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc 

Trung Bộ là đất rừng sản xuất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 đã 

được UBND tỉnh thu hồi tại Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 07/10/2019, 

bàn giao cho địa phương quản lý. Ngày 22/5/2020, các bên liên quan (UBND 

huyện Cam Lộ; Sở Tài nguyên – Môi trường; UBND xã Cam Tuyền; Công ty 

TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9; Trung tâm KHLN Bắc Trung Bộ) đã thống 

nhất bàn giao thực địa cho Trung tâm KHLN Bắc Trung Bộ với diện tích là 182,1 

ha tại tiểu khu 768, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ. 

Việc giao đất cho Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ với mục 

đích rừng đặc dụng để xây dựng các mô hình nghiên cứu thực nghiệm giống cây 

lâm nghiệp; chuyển giao các tiến bộ khoa học, cộng nghệ vào sản xuất.. là phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đã được quy định tại Quyết định số 

2068/QĐ-BNN-TCCB ngày 29/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định 

chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khoa học Lâm 

nghiệp Bắc Trung Bộ trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và phù 

hợp với Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1976/QĐ-TTg 

ngày 30/10/2014 . Các mô hình này, sau khi định hình sẽ là nơi phục vụ cho công 

tác nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ khoa học lâm nghiệp, tuyển chọn giống, 

nhân giống, trình diễn kỹ thuật lâm sinh... và sẽ trở thành khu rừng đặc dụng thực 

nghiệm nghiên cứu khoa học. 

Tuy nhiên, diện tích đất Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ 

nhận bàn giao là đất trống chưa có rừng, do đó Trung tâm không có cơ sở lập 

phương án chuyển loại rừng theo đúng quy định của Luật Lâm nghiệp và Nghị 

định 156/2018/NĐ-CP. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Trung 

tâm KHLN Bắc Trung bộ lập hồ sơ chuyển loại đất quy hoạch rừng sản xuất sang 

đất quy hoạch rừng đặc dụng theo đúng quy định hiện hành của Luật Đất đai. 



Sau khi được cấp có thẩm quyền giao đất, đề nghị Trung tâm Khoa học 

Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ xây dựng phương án quản lý rừng bền vững trình 

UBND tỉnh phê duyệt để phù hợp với thực tế và mục đích sử dụng. 

Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường 

xem xét, tham mưu UBND tỉnh đúng quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- TT KHLN Bắc Trung bộ; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, KHTC. 

  

 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Nguyễn Hồng Phương 
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