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Số:  578 /SNN-KHTC Quảng Trị, ngày   7  tháng  4  năm  2020 

V/v tham gia ý kiến thẩm định Dự án 

Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Trằm 

Trà Lộc 

 

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

Ngày 31/3/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị có Văn bản số 

490/SKH-DN về việc lấy ý kiến thẩm định Dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng 

Trằm Trà Lộc. 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT; căn cứ 

Điều 33, Luật Đầu tư và Khoản 3, điều 30, Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 

12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Sau khi nghiên cứu Hồ sơ Dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Trằm Trà Lộc 

do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng địa ốc Gia Long lập, Sở Nông nghiệp và 

PTNT có ý kiến sau: 

1. Căn cứ Quy hoạch tổng thể du lịch tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 được HĐND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Nghị quyết 

35/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 

hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Trị (Nghị quyết số 44/NQ-CP 

ngày 14/11/2018); Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Hải Lăng đến năm 

2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2165/QĐ-UBND ngày 

7/11/2012; việc đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Trằm Trà Lộc do 

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng địa ốc Gia Long lập là phù hợp với quy 

hoạch phát triển du lịch cũng như quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của 

tỉnh. Trằm Trà Lộc là một hệ sinh thái đất ngập nước có tính đa dạng sinh học 

cao, bao quanh hồ nước là những cụm rừng tự nhiên phong phú, đa dạng hệ thực 

vật và các chủng loại động, thực vật trên rú cát cần ưu tiên bảo vệ, đây cũng là 

điểm du lịch, danh lam thắng cảnh đang được người dân địa phương khai thác, 

bảo vệ và phát triển, hàng năm thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch. Vì vậy, 

việc xây dựng Dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Trằm Trà Lộc vừa phải 

đảm bảo tính hài hòa về phát triển kinh tế, vừa đảm bảo không ảnh hưởng đến tài 

nguyên rừng tự nhiên hiện có và hạn chế thấp nhất đến việc chuyển đổi rừng 

trồng phòng hộ, sản xuất sang mục đích khác và đảm bảo đời sống cho cộng đồng 

dân cư đang sinh sống trong vùng. 

2. Một số nội dung cần điều chỉnh, bổ sung: 

2.1. Về diện tích, hiện trạng, đối tượng đất, rừng, mặt nước: Khu vực thực 

hiện dự án có tổng diện tích khoảng 284,9 ha, thuộc địa bàn xã Hải Hưng (trước đây 



là xã Hải Xuân), huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Trong đó:  

- Diện tích đất trống không có rừng: 100,72 ha (Đất quy hoạch trồng rừng 

phòng hộ: 7,49 ha; đất quy hoạch trồng rừng sản xuất: 24,23 ha; đất trống ngoài 

quy hoạch 3 loại rừng: 69,0 ha), do hộ gia đình và UBND xã quản lý. 

- Diện tích đất có rừng: 164,93 ha, cụ thể: Rừng tự nhiên: 71,36 ha (phòng 

hộ: 18,63 ha; sản xuất: 4,49 ha; Ngoài 3 loại rừng (đảm bảo tiêu chí điều chỉnh 

quy hoạch rừng phòng hộ): 48,24 ha), do UBND xã quản lý; Rừng trồng: 93,57ha 

(phòng hộ: 10,44 ha; sản xuất: 57,25 ha; Ngoài 3 loại rừng: 25,88 ha), do hộ gia 

đình và UBND xã quản lý. 

- Diện tích mặt nước: 19,25 ha do UBND xã quản lý. 

2.2. Về các quy định của Luật chuyên ngành liên quan đến diện tích rừng, mặt 

nước trong phạm vi dự án 

2.2.1. Đối với diện tích có rừng: 

 Đối chiếu với Phương án tổ chức mặt bằng quy hoạch sử dụng đất của 

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Trà Lộc, hầu hết các phân khu chức năng (Khu 

đón tiếp, khu tiện ích - cảnh quan, khu lưu trú, khu thể thao-trải nghiệm sinh thái, 

khu tâm linh, tín ngưỡng-trại dưỡng lão-trại sáng tác, khu kỹ thuật, khu hậu cần) 

đều có nằm trên một số diện tích đất có rừng trồng và rừng tự nhiên.    

- Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017; 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; quy định đối với rừng tự nhiên “Không chuyển mục đích sử dụng rừng tự 

nhiên sang mục đích khác, trừ dự án quan trọng quốc gia; dự án phục vụ quốc 

phòng, an ninh quốc gia; dự án cấp thiết khác được Chính phủ phê duyệt”. Như 

vậy, đối với diện tích rừng tự nhiên trong phạm vi Dự án (71,36 ha) không thực hiện 

chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đính khác. Đề nghị chủ đầu tư bóc tách 

diện tích này ra khỏi phạm vi ranh giới Dự án hoặc khai thác, sử dụng thông qua 

việc thuê môi trường rừng đối với rừng tự nhiên phòng hộ, thuê rừng đối với rừng tự 

nhiên sản xuất, cụ thể như sau: 

+ Đối với rừng tự nhiên phòng hộ: Nhà nước không giao và không cho các 

tổ chức kinh tế thuê rừng tự nhiên mà chỉ cho thuê môi trường rừng để kinh 

doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng (Điều 56, Luật Lâm 

nghiệp). Việc cho thuê môi trường rừng, chủ rừng phải xây dựng đề án dịch vụ 

du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của khu rừng phòng hộ trình cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt  (Điều 56, Luật lâm nghiệp); chủ rừng phải điều 

tra thống kê tài nguyên rừng trên diện tích cho thuê để làm căn cứ cho thuê và 

giám sát, đánh giá việc thực hiện hợp đồng thuê môi trường rừng (Điều 23, Nghị 

định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018). 

Các công trình xây dựng phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí bảo 

đảm không làm ảnh hưởng đến chức năng phòng hộ và cảnh quan tự nhiên của 

khu rừng; phù hợp với đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt; Không phá vỡ cảnh quan môi trường, không chặt phá 



rừng; các công trình xây dựng phải dựa vào thiên nhiên, hài hòa với cảnh quan 

môi trường bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật; chỉ được xây dựng các 

công trình ở những nơi đất trống, trảng cỏ, đất có cây bụi không có khả năng tự 

phục hồi; chịu trách nhiệm bảo vệ, bảo tồn, phát triển tài nguyên rừng trên diện 

tích tổ chức hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; chịu sự hướng dẫn, 

kiểm tra, giám sát của chủ rừng ... (Điều 24, Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 

16/11/2018). 

+ Đối với rừng tự nhiên sản xuất: Nhà nước cho tổ chức kinh tế, hộ gia 

đình, cá nhân thuê rừng sản xuất là rừng tự nhiên, rừng sản xuất là rừng trồng trả 

tiền thuê rừng một lần hoặc hằng năm để sản xuất lâm nghiệp; sản xuất lâm, 

nông, ngư nghiệp kết hợp; kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí (Điều 

17, Luật lâm nghiệp; Mục 2, chương III, Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 

16/11/2018). 

- Đối với diện tích rừng trồng phòng hộ, rừng trồng sản xuất: Trong trường 

hợp cần thiết phải chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trồng (phòng hộ, sản xuất) 

sang mục đích khác thì phải lập đầy đủ thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng 

theo đúng quy định. Sau khi có quyết định chủ trương đầu tư, quyết định phê 

duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đề nghị chủ đầu tư phối hợp với các đơn 

vị liên quan lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, trồng rừng thay thế trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện dự án. 

2.2.2. Đối với diện tích mặt nước  

Hồ Trằm Trà Lộc với dung tích khoảng 1 triệu m
3
 nước có chức năng điều 

tiết vi khí hậu vừa có chức năng tận dụng nguồn nước hồi quy phục vụ tưới tiêu 

cho sản xuất nông nghiệp trong vùng (hàng năm hỗ trợ chống hạn trên 50 ha 

lúa), ngoài ra còn là môi trường để phát triển nuôi trồng thủy sản. Nhằm phát huy 

tối đa hiệu quả dự án, kết hợp hài hòa mục tiêu phát triển du lịch sinh thái và mục 

tiêu phục vụ sản xuất, đề nghị Nhà đầu tư lập hồ sơ thuê đất có mặt nước và 

phương án bảo vệ hồ, giấy phép hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch trên mặt 

hồ trình cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng các quy định hiện hành. 

3. Kết luận, kiến nghị đề xuất: 

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chủ đầu tư điều chỉnh, bổ sung 

số liệu chính xác về diện tích, hiện trạng, đối tượng đất, rừng, mặt nước và các 

giải pháp triển khai dự án vào Hồ sơ đề xuất dự án đảm bảo theo nội dung được 

nêu tại mục 2 của văn bản này trước khi báo cáo UBND tỉnh đồng ý chủ trương 

đầu tư dự án. 

Trong quá trình thực hiện dự án, đề nghị chính quyền địa phương phối hợp 

với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thi 

công dự án. Không để xảy ra tình trạng san ủi, khai thác rừng... khi chưa có quyết 

định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, phương án trồng rừng thay thế và có 

giấy phép hoạt động du lịch sinh thái trên mặt hồ, phương án bảo vệ hồ Trằm Trà 

Lộc của cấp có thẩm quyền. 



Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT về Dự án Khu du lịch sinh 

thái, nghỉ dưỡng Trằm Trà Lộc do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng địa ốc Gia 

Long 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); 

- UBND huyện Hải Lăng (phối hợp); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Các Chi cục: Kiểm lâm, Thủy lợi; 

- Lưu: VT, KHTC. 

  

 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Hồng Phương 
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