
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1555   /SNN-KHTC Quảng Trị, ngày  25  tháng  8  năm  2020 

V/v tham gia ý kiến làm rõ một số 

nội dung thẩm định dự án đầu tư 

Xây dựng vườn ươm công nghệ cao 

Công ty CP HD Nam Phát  

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị. 

Ngày 14/8/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị có Văn bản số 

1256/SKH-DN việc về việc tham gia ý kiến làm rõ một số nội dung dự án đầu tư 

xây dựng  vườn ươm giống công nghệ cao của Công ty Cổ phần HD Nam Phát. 

Việc xác định vị trí, diện tích, đối tượng đất, rừng do Sở Nông nghiệp và 

PTNT cung cấp được căn cứ trên quy hoạch 3 loại rừng, bản đồ kiểm kê rừng năm 

2016 và cập nhật diễn biến rừng năm 2019 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Việc 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Đông Hà theo 

Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp 

& PTNT chưa có dữ liệu để cập nhật sự điều chỉnh này.  

Tuy nhiên, trong trường hợp diện tích đất rừng sản xuất đã được chuyển đổi 

quy hoạch sang đất nông nghiệp khác sẽ thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 

3, Điều 1, Nghị định 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về quy định 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 

11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm 

nghiệp, bổ sung Điều 41b “Quy định đối với diện tích rừng đã được quy hoạch 

cho mục đích sử dụng khác không phải lâm nghiệp như sau: Đối với diện tích 

rừng đã được quy hoạch cho mục đích sử dụng khác không phải lâm nghiệp 

nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng 

thì áp dụng quy định về chuyển mục đích sử dụng đối với loại rừng tương ứng 

trước khi phê duyệt quy hoạch đưa diện tích rừng đó sang mục đích khác không 

phải lâm nghiệp.” 

Do đó, đối với dự án đầu tư xây dựng vườn ươm công nghệ cao của Công ty 

cổ phần HD Nam Phát, theo quy định của pháp luật, Công ty phải thực hiện chuyển 

mục đích sử dụng rừng theo trình tự thủ tục tại Nghị định 156/2018/NĐ-CP và Nghị 

định 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về quy định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

Trên đây là ý kiến làm rõ một số nội dung của Sở Nông nghiệp và PTNT về 

dự án đầu tư: Xây dựng vườn ươm cây giống công nghệ cao do Công ty Cổ phần 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-156-2018-nd-cp-huong-dan-luat-lam-nghiep-379366.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-156-2018-nd-cp-huong-dan-luat-lam-nghiep-379366.aspx


HD Nam Phát lập. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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 Nguyễn Hồng Phương 
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