
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1587/SNN-KHTC Quảng Trị, ngày  28  tháng 8  năm  2020 

V/v trả lời xác minh đất để thực hiện 

dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng, phân lô 

khu dân Phổ Lại, xã Cam An 

 

Kính gửi: Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ. 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Tờ trình số 235/TTr- PTQĐ của Ban 
quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ về việc xác 
minh đất để thực hiện dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng, phân lô khu dân Phổ Lại, 
xã Cam An; kèm theo Biên bản kiểm tra hiện trường ngày 30/7/2020 của Đoàn 
liên ngành gồm: đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Cam Lộ; Phòng 
Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lộ; Hạt Kiểm lâm huyện Cam Lộ; UBND 
xã Thanh An và Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện 
Cam Lộ. 

Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra của Chi cục Kiểm lâm (văn bản số 
538/CCKL-QLBVR ngày 24/8/2020), Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:  

Tổng diện tích đất xin chuyển mục đích để thực hiện Dự án là 45.671 m
2
 (4,5671 

ha), trong đó:  

+ Đất bằng chưa sử dụng: 88 m
2
 (0,0088 ha).  

+ Đất bằng trồng cây hàng năm khác: 38.391 m
2
 (3,8391 ha).   

+ Đất giao thông: 2.367 m
2
 (0, 2367ha). 

+ Đất thủy lợi: 1.123 m
2
 (0, 123ha). 

+ Đất chuyên trồng lúa nước: 2.286 m
2
 (0, 2286ha). 

+ Đất nông nghiệp khác: 428 m
2
 (0,0428 ha). 

+ Đất nghĩa trang: 47 m
2
 (0, 0047ha). 

+ Đất trồng cây hàng năm khác trong cùng thửa với đất ở: 365 m
2
 (0, 0365ha). 

+ Đất trồng rừng phân tán: 576 m
2
 (0,0576ha), trồng cây keo lai. 

Toàn bộ diện tích 45.671 m
2
 (4,5671 ha) nằm ngoài diện tích đất quy hoạch 

lâm nghiệp. 

Căn cứ Điều 5, Nghị định số 156/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp về tiêu chí rừng trồng, khu vực 
trồng cây keo lai với diện tích 576 m

2
 (0,0576ha) nói trên thuộc đối tượng cây trồng 

phân tán, không phải là rừng trồng tập trung. Do vậy, chủ đầu tư không phải thực 
hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và lập phương án trồng rừng thay thế. 

Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến, đề nghị Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng 
và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ triển khai các bước tiếp theo đúng quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- 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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