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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1570 /SNN-KHTC 

V/v hồ sơ trình chủ trương chuyển đổi 

mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án 

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ 

tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú. 

Quảng Trị, ngày 27 tháng 8 năm 2020 

    

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.     

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Tờ trình số 1108/TTr-CPTK ngày 

11/8/2020 của Công ty cổ phần Trung Khởi về việc đề nghị chuyển mục đích sử 

dụng rừng để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng 

Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú, với Hồ sơ kèm theo: 

1. Báo cáo số 79/BC-TTĐTQH ngày 06/8/2020 của Trung tâm Điều tra 

quy hoạch thiết kế nông lâm về việc báo cáo thuyết minh kết quả điều tra, khảo 

sát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp để thực hiện Dự án; Bản đồ hiện trạng 

rừng và sử dụng đất tỷ lệ 1/2000. 

2. Bản sao Quyết định số 42/QĐ-TTg ngày 16/9/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị; 

3. Bản sao Quyết định số 1936/QĐ-TTg ngày 11/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam tỉnh 

Quảng Trị đến năm 2035, định hướng đến năm 2050; 

4. Bản sao Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND 

tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế 

Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/ 2.000;  

5. Bản sao Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 4/1/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc ban hành danh mục dự án thu hút, ưu tiên kêu gọi đầu tư phát 

triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp của tỉnh Quảng Trị;  

6. Bản sao Công văn số 1096/UBND-CN ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập đề xuất Dự án đầu tư xây 

dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; 

7. Bản sao Công văn số 1492/UBND-CN ngày 8/4/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc chủ trương lập đề xuất đầu tư xây dựng Khu công nghiệp đa 

ngành (Triệu Phú) tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; 

8. Bản sao Công văn số 3524/UBND-CN ngày 4/8/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng 

Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú; 

9. Bản sao Biên bản phiên họp ngày 29/7/2020 của Hội đồng thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án theo Quyết định số 1534/QĐ-

BTNMT ngày 14/7/2020; 



 

 

 

I. Kết quả kiểm tra hiện trường 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao Chi cục Kiểm lâm kiểm tra hồ sơ và hiện 

trường khu vực thực hiện Dự án và đã có báo cáo số 542/CCKL-QLBVR ngày 

24/8/2020. Kết quả kiểm tra cụ thể như sau: 

1. Tên công trình: Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Đầu 

tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú. 

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trung Khởi. 

3. Vị trí, địa điểm xin chuyển mục đích sử dụng: Tại Tiểu khu 791T, 792, 

793T, xã Triệu Trạch; tiểu khu 793L, Triệu Lăng; tiểu khu 794, Triệu Sơn, 

huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 

4. Diện tích, đối tượng và hiện trạng rừng xin chuyển đổi  

Tổng diện tích khu vực thực hiện dự án: 528,9694 ha; trong đó:  

- Diện tích rừng và đất lâm nghiệp: 489,4585 ha; bao gồm: 

+ Rừng trồng 411,5862 ha (Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay: 

360,5299 ha; rừng trồng ngoài 3 loại rừng và rừng trồng sản xuất: 51,0563 ha). 

+ Đất lâm nghiệp không có rừng 77,8723 ha. 

- Đất khác: 39,5109 ha.  

4.1. Diện tích, đối tượng, hiện trạng rừng xin chuyển mục đích sử dụng 

- Diện tích rừng xin chuyển mục đích sử dụng: 411,5862 ha ; trong đó:  

+ Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay: 360,5299 ha; 

+ Rừng trồng ngoài 3 loại rừng: 51,0563 ha. 

- Diện tích phân theo đối tượng quy hoạch:  

+ Diện tích quy hoạch phòng hộ chắn gió, chắn cát bay vùng cát ven biển: 

438,4022 ha (rừng trồng: 360,5299 ha, đất trống lâm nghiệp: 77,8723 ha). 

+ Diện tích rừng trồng ngoài 3 loại rừng: 51,0563 ha (quy vào rừng trồng 

sản xuất). 

- Diện tích phân theo đơn vị hành chính:  

- Thuộc địa giới hành chính xã Triệu Trạch: 414,9386 ha (trong đó rừng 

trồng: 359,3559 ha, đất trống lâm nghiệp: 55,5827 ha).  

- Thuộc địa giới hành chính xã Triệu Lăng: 2,1991 ha (toàn bộ là đất trống 

lâm nghiệp).  

- Thuộc địa giới hành chính xã Triệu Sơn: 72,3208 ha (trong đó rừng trồng: 

52,2303 ha, đất trống lâm nghiệp: 20,0905 ha).  

- Diện tích phân theo chủ quản lý:  

+ Diện tích do UBND các xã quản lý: 473,3865 ha, gồm có rừng trồng: 

395,5142 ha; đất trống lâm nghiệp: 77,8723 ha. Trong đó: UBND xã Triệu Trạch: 

398,8666 ha, gồm có rừng trồng: 343,2839 ha, đất trống lâm nghiệp: 55,5827 ha. 



 

 

UBND xã Triệu Lăng: 2,1991 ha (toàn bộ là đất trống lâm nghiệp). UBND xã 

Triệu Sơn: 72,3208 ha, gồm có rừng trồng: 52,2303 ha, đất trống lâm nghiệp: 

20,0905 ha). 

+ Diện tích hiện do Hợp tác xã quản lý (rừng trồng vốn Đề tài thử nghiệm 

của Bộ Khoa học và Công nghệ, vốn tự có và vốn hỗ trợ các năm 2008, 2010, 

2014, 2015): 10,8864 ha (toàn bộ thuộc Hợp tác xã Linh An, xã Triệu Trạch).  

+ Diện tích hiện do hộ gia đình, cá nhân quản lý: 5,1856 ha, là rừng trồng 

được người dân tự trồng bằng vốn tự có (toàn bộ thuộc xã Triệu Trạch). 

4.2. Hiện trạng rừng xin chuyển mục đích sử dụng 

Tổng diện tích rừng trồng trong khu vực lập dự án Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú là 411,5862 ha, 

trong đó rừng trồng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay là 360,5299 ha, rừng trồng 

ngoài 3 loại rừng là 51,0563 ha. Chủ yếu là rừng trồng bằng nguồn vốn từ ngân 

sách (Chương trình phát triển rừng vùng cát ven biển 773), Dự án trồng mới 5 

triệu ha rừng, Dự án phát triển nông thôn vùng ven biển do Na Uy tài trợ, Đề tài 

thử nghiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 1995). Rừng có các chỉ tiêu 

lâm học cụ thể như sau: 

4.2.1. Rừng trồng vốn Chương trình 773: 27,9945 ha  

- Rừng trồng năm 1995: Diện tích 9,4023 ha, rừng trồng thuần loài Keo lá 

tràm (Acacia auriculiformis), mật độ hiện còn khoảng 500 ÷ 700 cây/ha, đường 

kính bình quân khoảng 8 ÷ 10 cm, chiều cao bình quân khoảng 4 ÷ 6 m, trữ 

lượng bình quân khoảng 10 ÷ 20 m
3
/ha.  

- Rừng trồng năm 1996: Diện tích 11,0596 ha, rừng trồng thuần loài Keo lá 

tràm (Acacia auriculiformis), mật độ hiện còn khoảng 700 ÷ 900 cây/ha, đường 

kính bình quân khoảng 6 ÷ 8 cm, chiều cao bình quân khoảng 3 ÷ 5 m, trữ lượng 

bình quân khoảng 6 ÷ 10 m
3
/ha. 

- Rừng trồng năm 1997: Diện tích 6,7811 ha, rừng trồng thuần loài Keo lá 

tràm (Acacia auriculiformis), mật độ hiện còn khoảng 900 ÷ 1.100 cây/ha, 

đường kính bình quân khoảng 4 ÷ 6 cm, chiều cao bình quân khoảng 2 ÷ 4 m, 

trữ lượng bình quân khoảng 2 ÷ 4 m
3
/ha. 

- Rừng trồng năm 1998: Diện tích 0,7515 ha, rừng trồng thuần loài Keo lá tràm, 

mật độ hiện còn khoảng 600 ÷ 800 cây/ha, đường kính bình quân khoảng 9 ÷ 11 cm, 

chiều cao bình quân khoảng 4 ÷ 6 m, trữ lượng bình quân khoảng 15 ÷ 25 m
3
/ha. 

4.2.2. Rừng trồng vốn Dự án 661: 209,1069 ha  

- Rừng trồng năm 1999: Diện tích 3,0466 ha, rừng trồng thuần loài Keo lá 

tràm, mật độ hiện còn khoảng 1.100 ÷ 1.300 cây/ha, đường kính bình quân 

khoảng 9 ÷ 11 cm, chiều cao bình quân khoảng 4 ÷ 6 m, trữ lượng bình quân 

khoảng 20 ÷ 30 m
3
/ha. 

- Rừng trồng năm 2000: Diện tích 5,1125 ha, rừng trồng thuần loài Keo lá 

tràm, mật độ hiện còn khoảng 1.100 ÷ 1.300 cây/ha, đường kính bình quân 

khoảng 3 ÷ 5 cm, chiều cao bình quân khoảng 1 ÷ 3 m, rừng trồng sinh trưởng 

kém, chưa có trữ lượng hoặc trữ lượng thấp. 



 

 

- Rừng trồng năm 2002: Diện tích 7,6930 ha, rừng trồng thuần loài Keo lá tràm, 

mật độ hiện còn khoảng 600 ÷ 800 cây/ha, đường kính bình quân khoảng 5 ÷ 7 cm, 

chiều cao bình quân khoảng 2 ÷ 4 m, trữ lượng bình quân khoảng 3 ÷ 5 m
3
/ha. 

- Rừng trồng năm 2004: Diện tích 57,9839 ha, rừng trồng thuần loài Keo lá 

tràm, mật độ hiện còn khoảng 1.300 ÷ 1.500 cây/ha, đường kính bình quân 

khoảng 4 ÷ 6 cm, chiều cao bình quân khoảng 2 ÷ 4 m, trữ lượng bình quân 

khoảng 4 ÷ 6 m
3
/ha. 

- Rừng trồng năm 2005: Diện tích 49,8761 ha, rừng trồng thuần loài Keo lá 

tràm, mật độ hiện còn khoảng 1.300 ÷ 1.500 cây/ha, đường kính bình quân 

khoảng 4 ÷ 6 cm, chiều cao bình quân khoảng 2 ÷ 4 m, trữ lượng bình quân 

khoảng 3 ÷ 5 m
3
/ha. 

- Rừng trồng năm 2006: Diện tích 15,8258 ha, rừng trồng thuần loài Keo lá 

tràm, mật độ hiện còn khoảng 1.000 ÷ 1.200 cây/ha, đường kính bình quân 

khoảng 3 ÷ 5 cm, chiều cao bình quân khoảng 1 ÷ 3 m, rừng trồng sinh trưởng 

kém, chưa có trữ lượng hoặc trữ lượng thấp. 

- Rừng trồng năm 2008: Diện tích 22,2934 ha, rừng trồng thuần loài Keo lá 

tràm, mật độ hiện còn khoảng 1.100 ÷ 1.300 cây/ha, đường kính bình quân 

khoảng 2 ÷ 4 cm, chiều cao bình quân khoảng 1 ÷ 3 m, rừng trồng sinh trưởng 

kém, chưa có trữ lượng hoặc trữ lượng thấp. 

- Rừng trồng năm 2009: Diện tích 9,1979 ha, rừng trồng thuần loài Keo lá 

tràm, mật độ hiện còn khoảng 1.500 ÷ 1.700 cây/ha, đường kính bình quân 

khoảng 4 ÷ 6 cm, chiều cao bình quân khoảng 2 ÷ 4 m, trữ lượng bình quân 

khoảng 5 ÷ 7 m
3
/ha. 

- Rừng trồng năm 2010: Diện tích 38,0777 ha, rừng trồng thuần loài Keo lá 

tràm, mật độ hiện còn khoảng 1.500 ÷ 1.700 cây/ha, đường kính bình quân 

khoảng 2 ÷ 4 cm, chiều cao bình quân khoảng 1 ÷ 3 m, rừng trồng sinh trưởng 

kém, chưa có trữ lượng hoặc trữ lượng thấp. 

4.2.3. Rừng trồng vốn Dự án Na Uy (2000 - 2003): 138,5610 ha 

- Rừng trồng năm 2000: Diện tích 17,3361 ha, rừng trồng thuần loài Keo lá 

tràm, mật độ hiện còn khoảng 1.100 ÷ 1.300 cây/ha, đường kính bình quân 

khoảng 9 ÷ 11 cm, chiều cao bình quân khoảng 4 ÷ 6 m, trữ lượng bình quân 

khoảng 20 ÷ 30 m
3
/ha. 

- Rừng trồng năm 2001: Diện tích 38,0642 ha, rừng trồng thuần loài Keo lá 

tràm, mật độ hiện còn khoảng 1.200 ÷ 1.400 cây/ha, đường kính bình quân 

khoảng 6 ÷ 8 cm, chiều cao bình quân khoảng 3 ÷ 5 m, trữ lượng bình quân 

khoảng 10 ÷ 20 m
3
/ha. 

- Rừng trồng năm 2002: Diện tích 50,9705 ha, rừng trồng thuần loài Keo lá 

tràm, mật độ hiện còn khoảng 1.100 ÷ 1.300 cây/ha, đường kính bình quân 

khoảng 4 ÷ 6 cm, chiều cao bình quân khoảng 2 ÷ 4 m, trữ lượng bình quân 

khoảng 3 ÷ 5 m
3
/ha. 

- Rừng trồng năm 2003: Diện tích 32,1902 ha, rừng trồng thuần loài Keo lá 

tràm, mật độ hiện còn khoảng 1.300 ÷ 1.500 cây/ha, đường kính bình quân 



 

 

khoảng 5 ÷ 7 cm, chiều cao bình quân khoảng 3 ÷ 5 m, trữ lượng bình quân 

khoảng 5 ÷ 15 m
3
/ha. 

4.2.4. Rừng trồng vốn Đề tài thử nghiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ: 

21,8636 ha 

- Rừng trồng năm 2004: Diện tích 19,8518 ha, rừng trồng thuần loài cây 

Điều, mật độ hiện còn khoảng 300 ÷ 500 cây/ha, đường kính bình quân khoảng 

1 ÷ 3 cm, chiều cao bình quân khoảng 1 ÷ 3 m, rừng trồng trữ lượng không đáng 

kể. Trồng trong khu vực quy hoạch rừng phòng hộ và trên bản đồ theo dõi diễn 

biến rừng năm 2019 đang được cập nhật là rừng trồng phòng hộ. 

- Rừng trồng năm 2014: Diện tích 2,0118 ha, rừng trồng thuần loài Keo 

lưỡi liềm, do Bộ Khoa học và Công nghệ đầu tư trồng năm 2014; mật độ hiện 

còn khoảng 1.100 ÷ 1.300 cây/ha, đường kính bình quân khoảng 4 ÷ 6 cm, chiều 

cao bình quân khoảng 2 ÷ 4 m, trữ lượng bình quân khoảng 3 ÷ 5 m
3
/ha. 

4.2.5. Rừng trồng vốn tự có và vốn hỗ trợ khác của Hợp tác xã Linh An, xã 
Triệu Trạch (2008, 2010, 2015): 8,8746 ha, trong đó: 

- Rừng trồng năm 2008: Diện tích 0,0915 ha, rừng trồng thuần loài Keo lai, mật 

độ hiện còn khoảng 1.100 ÷ 1.300 cây/ha, đường kính bình quân khoảng 7 ÷ 9 cm, 

chiều cao bình quân khoảng 5 ÷ 7 m, trữ lượng bình quân khoảng 15 ÷ 25 m
3
/ha. 

- Rừng trồng năm 2010: Diện tích 7,7523 ha, rừng trồng thuần loài Keo lai, mật 

độ hiện còn khoảng 700 ÷ 900 cây/ha, đường kính bình quân khoảng 3 ÷ 5 cm, chiều 

cao bình quân khoảng 1 ÷ 3 m, rừng trồng chưa có trữ lượng hoặc trữ lượng thấp. 

- Rừng trồng năm 2015: Diện tích 1,0308 ha, rừng trồng thuần loài Keo lai, 

mật độ hiện còn khoảng 700 ÷ 900 cây/ha, đường kính bình quân khoảng 3 ÷ 5 

cm, chiều cao bình quân khoảng 2 ÷ 4 m, rừng trồng có trữ lượng không đáng kể. 

4.2.6. Rừng trồng vốn tự có và vốn hỗ trợ khác của người dân trồng: 

5,1856 ha 

- Rừng trồng năm 2010: Diện tích 4,3254 ha, rừng trồng thuần loài Keo lai, mật 

độ hiện còn khoảng 1.400 ÷ 3.000 cây/ha, đường kính bình quân khoảng 6 ÷ 9 cm, 

chiều cao bình quân khoảng 3 ÷ 6 m, trữ lượng bình quân khoảng 20 ÷ 40 m
3
/ha. 

- Rừng trồng năm 2017: Diện tích 0,8602 ha, rừng trồng thuần loài Keo lưỡi 

liềm, mật độ hiện còn khoảng 1.100 ÷ 1.300 cây/ha, đường kính bình quân khoảng 

1 ÷ 3 cm, chiều cao bình quân khoảng 1 ÷ 3 m, rừng trồng chưa có trữ lượng. 

Rừng trồng trước đây được trồng với mục đích chủ yếu là để phủ xanh đất 

trống, phòng hộ chắn cát, chắn gió ở vùng cát ven biển. Do điều kiện tự nhiên 

khắc nghiệt ở vùng cát nên phần lớn cây rừng sinh trưởng, phát triển kém, cây bị 

cong queo, sâu bệnh nhiều, không phát triển được về chiều cao. 

* Các chỉ tiêu lâm học của các lô rừng được áp dụng phương pháp điều tra 
nhanh để đánh giá, xác định, phục vụ cho việc chuyển mục đích sử dụng rừng và 
trồng rừng thay thế. Khi lập hồ sơ khai thác tận dụng (nếu có, đối với rừng 

thuộc sở hữu của Nhà nước), các chỉ tiêu lâm học sẽ được đo đếm xác định chi 
tiết, cụ thể trong hồ sơ theo đúng định hiện hành của Nhà nước. 



 

 

5. Thời hạn xin chuyển mục đích sử dụng: Theo thời gian của Dự án 

được cấp Quyết định chủ trương đầu tư. 

II. Kết quả kiểm tra hồ sơ 

Đối chiếu với quy định tại 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, Hồ sơ Dự án hiện còn thiếu: 

1. Văn bản thẩm định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về Báo cáo đề 

xuất dự án đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; 

2. 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 được cơ quan có thẩm 

quyền thẩm định/phê duyệt. 

III. Kiến nghị, đề xuất 

3.1.  Đối với Chủ đầu tư: Bổ sung Văn bản thẩm định chủ trương đầu tư dự 

án; văn bản thẩm định/quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3.2.  Đối với UBND Tỉnh 

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa 

ngành Triệu Phú được UBND tỉnh Quảng Trị cho phép khảo sát với diện tích 

khoảng 580 ha. Qua các lần điều chỉnh, hiện nay, Dự án đầu tư được lập với diện 

tích 528,9694 ha; trong đó có 411,5862 ha rừng trồng (Rừng phòng hộ chắn gió, 
chắn cát bay: 360,5299 ha; rừng trồng ngoài 3 loại rừng và rừng trồng sản 
xuất: 51,0563 ha). 

Căn cứ quy định của Điều 20, Luật Lâm nghiệp và Khoản 1, Điều 1, Nghị 

định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ Quyết định chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ 

tướng Chính phủ; sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, đề nghị 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. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận:                                                      

- Như trên; 

- Giám đốc sở (Báo cáo); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- C.ty Cổ phần Trung Khởi; 

- Lưu: VT, KHTC.   
 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC   

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Phương 
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