
1 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1565 /SNN-KHTC 

V/v hướng dẫn Liên doanh các 

Nhà đầu tư Dự án Khu công 

nghiệp Quảng Trị về việc chuyển 

mục đích sử dụng rừng sản xuất 

trong Dự án KCN Quảng Trị. 

          Quảng Trị, ngày  26  tháng  8   năm 2020 

 

Kính gửi: Liên doanh các nhà đầu tư Dự án Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Trị. 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được văn bản số VSIP QT/BOD/CV 20018 

ngày 14/8/2020 của Công ty Liên doanh các nhà đầu tư Dự án khu công nghiệp 

tỉnh Quảng Trị (Sau đây viết tắt là VSIP) về việc chuyển mục đích sử dụng rừng 

sản xuất trong Dự án KCN Quảng Trị tại huyện Hải Lăng. Sau khi nghiên cứu nội 

dung văn bản VSIP gửi, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

VSIP nghiên cứu lập dự án với quy mô diện tích khoảng 497 ha. Trong khu 

vực lập dự án có khoảng 156,92 ha rừng trồng sản xuất, 159,02 ha rừng trồng 

ngoài quy hoạch 3 loại rừng; 21,71 ha đất lâm nghiệp không có rừng; 159,35 ha 

đất khác ngoài lâm nghiệp. Như vậy, theo quy định của Luật Lâm nghiệp, thẩm 

quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc Thủ tướng 

Chính phủ.  

Căn cứ Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của 

Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-

CP quy định sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 41, Nghị định 156, Sở Nông 

nghiệp và PTNT hướng dẫn VSIP thực hiện các bước thực hiện như sau: 

- Hợp đồng với Đơn vị tư vấn, điều tra, khảo sát hiện trạng rừng; xây dựng 

báo cáo thuyết minh lập bản đồ tỷ lệ 1/2.000; 

- Lập báo cáo đề xuất dự án đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, 

trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định theo quy định của Luật đầu 

tư; 

- Lập báo cáo đánh giá tác động đến môi trường của dự án theo quy định 

của Luật bảo vệ môi trường, Luật đầu tư, Luật đầu tư công; 

Sau khi hoàn thành các nội dung trên, VSIP gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp 

và PTNT (qua Trung tâm Hành chính Công Quảng Trị, địa chỉ: 22 Trần Hưng 

Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ) 01 bộ hồ sơ, gồm có: 

1. Văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng; 

2. Báo cáo đề xuất dự án đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi kèm 

theo văn bản thẩm định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; 
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3. Tài liệu về đánh giá tác động đến môi trường của dự án theo quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường, đầu tư, đầu tư công; kèm theo văn bản thẩm 

định, quyết định phê duyệt báo cáo. 

4. Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), kết 

quả điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 

dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng). 

Khi nhận đầy đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tham mưu UBND tỉnh 

tổ chức thẩm định, trình Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và các bộ, ngành có liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ; 

tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương chuyển 

mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 

Trong quá trình lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nếu gặp khó 

khăn, vướng mắc cần được hỗ trợ, làm rõ về nội dung, trình tự thủ tục, đề nghị 

VSIP liên hệ trực tiếp với Chi cục Kiểm lâm (gặp ông Đoàn Viết Công - Phó 

trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên, qua số điện thoại 

0915 149268). 

Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn để VSIP được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                      
- Như trên; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Trung tâm Hành chính công tỉnh; 

- 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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