
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1528 /SNN-KHTC 

Về việc gửi Hồ sơ chuyển đổi mục đích sử 

dụng rừng để thực hiện Nhà máy điện gió 

Tân Linh (giai đoạn 2) 

Quảng Trị, ngày  20  tháng  8  năm  2020 

  

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 

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; Nghị định số 83/2020/NĐ-

CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 Quyết định 1075/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Trị ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên-Môi trường và Sở Nông nghiệp 

& PTNT và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện thủ tục hành chính đối 

với các dự án đầu tư có sử dụng đất rừng trên địa bàn tỉnh, 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HDND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị 

về việc chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện các dự án 

đầu tư trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc phê duyệt phương án trồng rừng thay thế để thực hiện dự án Nhà máy điện 

gió Tân Linh;   

Để có cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất để 

thực hiện Nhà máy điện gió Tân Linh (giai đoạn 2), Sở Nông nghiệp & PTNT gửi Hồ 

sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đến Sở Tài nguyên & Môi trường tổng hợp, với 

những nội dung cụ thể sau: 

 1. Địa điểm, diện tích, đối tượng đất có rừng đề nghị chuyển đổi:  

- Vị trí, địa điểm: Tại các tiểu khu 692, xã Hướng Tân và tiểu khu 676, xã 

Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

- Diện tích rừng và đất lâm nghiệp đề nghị xin chuyển đổi mục đích sử dụng 

là 5,2205 ha (diện tích chiếm dụng có thời hạn 50 năm). 

- Diện tích phân theo loại đất, loại rừng: 

+ Rừng trồng (RT): 3,3199 ha.  

+ Đất trống lâm nghiệp (ĐT1 + ĐT2): 1,9006 ha.  

- Diện tích phân theo đối tượng quy hoạch:  

+ Diện tích 3,3199 ha thuộc đối tượng quy hoạch rừng phòng hộ (RPH): 

(trong đó: rừng trồng: 2,5460 ha; đất trống: 0,7739 ha). 



 

+ Diện tích 1,9006 ha thuộc đối tượng quy hoạch rừng sản xuất (RSX): (trong 

đó: rừng trồng: 0,7739 ha; đất trống: 1,1267 ha). 

- Diện tích phân theo đơn vị hành chính: 

+ Thuộc địa giới hành chính xã Hướng Linh: 0,0987 ha (đất trống). 

+ Thuộc địa giới hành chính Hướng Tân 5,1218 ha (trong đó: Rừng trồng 

3,3199 ha (phòng hộ: 2,5460 ha; sản xuất: 0,7739 ha); đất lâm nghiệp không có 

rừng 1,8019 ha (phòng hộ: 0,6752 ha; sản xuất: 1,1267 ha). 

- Diện tích phân theo chủ quản lý:  

+ Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa-Đakrông quản lý: 5,2064 ha (trong 

đó: rừng trồng: 3,3199 ha; đất trống: 1,8865 ha).  

+ Hộ gia đình, cá nhân quản lý: 0,0141 ha (đất trống). 

2. Hiện trạng rừng xin chuyển đổi: 

Diện tích rừng trồng trong khu vực xin chuyển mục đích sử dụng là 3,3199 

ha, rừng trồng hỗn giao Thông +Trẩu năm 2004 thuộc dự án JBIC và rừng trồng 

thuần loài Thông năm 2001, hỗn giao Thông+Trẩu năm 2001, 2003 thuộc dự án 

661, hiện do Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông quản lý, có các chỉ 

tiêu lâm học như sau: 

+ Rừng trồng vào năm 2001, trồng hỗn giao Thông+Trẩu, bằng nguồn vốn dự 

án 661: Diện tích 0,4466 ha; Mật độ bình quân hiện còn khoảng 550 cây/ha; đường 

kính (D.13) bình quân khoảng 18,5 cm; chiều cao (Hvn) bình quân khoảng 10,5 m; 

trữ lượng bình quân khoảng 77,6 m
3
/ha. Ngoài ra, trong lô còn có một số ít cây tái 

sinh thân gỗ mọc rải rác. 

+ Rừng trồng vào năm 2001, trồng thuần loài Thông, bằng nguồn vốn dự án 

661: Diện tích 1,3407 ha; Mật độ bình quân hiện còn khoảng 550 cây/ha; đường 

kính (D.13) bình quân khoảng 18,5 cm; chiều cao (Hvn) bình quân khoảng 10,5 m; 

trữ lượng bình quân khoảng 77,6 m
3
/ha.  

+ Rừng trồng vào năm 2003, trồng hỗn giao Thông+Trẩu, bằng nguồn vốn dự 

án 661: Diện tích 1,4990 ha; Mật độ bình quân hiện còn khoảng 500 cây/ha, đường 

kính (D.13) bình quân khoảng 14,5 cm; chiều cao (Hvn) bình quân khoảng 11,5 m; 

trữ lượng bình quân khoảng 47,5 m
3
/ha. Ngoài ra, trong lô còn có một số ít cây tái 

sinh thân gỗ mọc rải rác. 

+ Rừng trồng vào năm 2004, trồng hỗn giao Thông+Trẩu, bằng nguồn vốn dự 

án JBIC: Diện tích 0,0336 ha; Mật độ bình quân hiện còn khoảng 400 cây/ha; 

đường kính (D.13) bình quân khoảng 16,5 cm; chiều cao (Hvn) bình quân khoảng 

7,8 m; trữ lượng bình quân khoảng 33,3 m
3
/ha. Ngoài ra, trong lô còn có một số ít 

cây tái sinh thân gỗ mọc rải rác. 

3. Chủ đầu tư Dự án: Công ty cổ phần Điện gió Tân Linh.  

4. Mục đích: Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Nhà máy điện 

gió Tân Linh.  



 

5. Thời hạn xin chuyển đổi: Có thời hạn 50 năm (2,0693ha); tạm thời 

(4,2849ha). 

6. Hồ sơ gửi kèm theo: 

- Báo cáo 75/BC-TTĐTQH ngày 13/7/2020 của Trung tâm Điều tra Quy hoạch 

thiết kế nông - lâm tỉnh về việc kết quả điều tra, khảo sát hiện trạng rừng và đất lâm 

nghiệp để đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy điện gió Tân Linh (giai đoạn 2); 

- Bản sao Nghị quyết số 36/NQ-HDND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng 

Trị về việc chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện các dự 

án đầu tư trên địa bàn tỉnh; 

- Bản sao Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phê duyệt phương án trồng rừng thay thế để thực hiện dự án Nhà 

máy điện gió Tân Linh; 

- Các văn bản pháp lý liên quan khác. 

7. Kiến nghị, đề xuất: 

Ngày 19/8/2020, Công ty cổ phần điện gió Tân Linh có Tờ trình số 
27/2020/TL-QLDA đề nghị trình UBND tỉnh phê duyệt chuyển đổi mục đích sử 
dụng rừng để thực hiện dự án đầu tư.  

Tại Quyết định 1075/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị 
ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp 
& PTNT và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện thủ tục hành chính đối 
với các dự án đầu tư có sử dụng đất rừng trên địa bàn tỉnh có quy định: Sở Tài 
nguyên và Môi trường sẽ thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định chuyển đổi mục 
đích sử dụng đất, rừng sang mục đích khác đồng thời với quyết định giao đất, cho 
thuê đất. 

Để có cơ sở thực hiện việc khai thác tận dụng rừng trong diện tích đất rừng 

chuyển mục đích sử dụng sang thực hiện dự án theo đúng quy định tại Điều 13, 

Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn về việc quy định quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản; Nhằm 

hỗ trợ tích cực nhà đầu tư trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án năng lượng 

điện trên địa bàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo tại văn bản 1026/UBND-CN ngày 

15/03/2019 của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Tài nguyên và 

Môi trường tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

có rừng trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt cho thuê đất để thực hiện dự án Nhà 

máy điện gió Tân Linh./. 

Nơi nhận:      
- Như trên;   
- UBND tỉnh (B/c);  

- Chi cục Kiểm lâm;  

- Cty CP Điện gió Tân Linh; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

                         

 

 Nguyễn Hồng Phương 
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