
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 249 /TTr-SNN             Quảng Trị, ngày   11  tháng 8 năm 2020 

    

TỜ TRÌNH  

V/v chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế  

để đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến lâm sản 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng 
rừng sang mục đích khác; 

Căn cứ Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh 

ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên – Môi trường và Sở Nông 
nghiệp & PTNT và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện thủ tục hành 

chính đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;  

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HDND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh 
Quảng Trị về việc chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng 
thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quảng Trị về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Cam Lộ; 

Căn cứ Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Trị về việc chấp thuận chủ trương dự án đầu tư Nhà máy chế 
biến lâm sản của Công ty TNHH Lâm Hải Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của Ủy ban nhân 

dân huyện Cam Lộ về việc điều chỉnh tên công trình: Cụm công nghiệp Cam 
Hiếu, Hạng mục: Cho thuê đất để xây dựng Nhà máy chế biến lâm sản của 
Công ty TNHH Lâm Hải Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 3022/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân 
dân huyện Cam Lộ về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ để GPMB xây 
dựng công trình: Cụm Công nghiệp Cam Hiếu, Hạng mục: Cho thuê đất để xây 

dựng Nhà máy chế biến lâm sản của Công ty TNHH Lâm Hải Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 3023/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân 

dân huyện Cam Lộ về việc thu hồi đất để xây dựng công trình: Cụm Công 

nghiệp Cam Hiếu, Hạng mục: Cho thuê đất để xây dựng Nhà máy chế biến lâm 
sản của Công ty TNHH Lâm Hải Quảng Trị; 



 

 

Căn cứ Công văn số 3263/STNMT-QLĐĐ ngày 09/10/2019 của Sở Tài 

nguyên và Môi Trường về việc giải quyết hồ sơ thuê đất thực hiện dự án Nhà 
máy chế biến lâm sản của Công ty TNHH Lâm Hải Quảng Trị; 

Căn cứ Công văn số 292/UBND-KTHT ngày 03/7/2017 của UBND huyện 
Cam Lộ về việc chấp thuận dự án đầu tư vào Cụm công nghiệp Cam Hiếu (Nhà 
máy chế biến lâm sản của Công ty TNHH Lâm Hải Quảng Trị); 

Căn cứ Giấy xác nhận số 03/GXN-UBND ngày 04/03/2019 của UBND 
huyện Cam Lộ  về việc Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án “Di dời 
Nhà máy chế biến lâm sản”; 

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 15/5/2020 giữa Trung tâm phát triển Cụm 

công nghiệp và Khuyến công huyện Cam Lộ, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây 
dựng và phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ với Công ty TNHH Lâm Hải Quảng 

Trị về việc giải quyết Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng của Công ty TNHH 
Lâm Hải Quảng Trị; 

X t Tờ tr nh số 18/TTr - LHQT ngày 29/7/2020 của Công ty TNHH Lâm Hải 

Quảng Trị về việc đề nghị chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế để 
thực hiện dự án Nhà máy chế biến Lâm sản ( kèm theo Báo cáo số 58/BC-TTĐTQH 
ngày 26/5/2020 của Trung tâm Điều tra Quy hoạch thiết kế nông - lâm tỉnh về việc 

Báo cáo thuyết minh kết quả điều tra, khảo sát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp; 
Công văn số 501/CCKL-QLBVR ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Chi cục Kiểm lâm. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận 

phương án nộp tiền trồng rừng thay thế để thực hiện đầu tư xây dựng dự án Nhà 

máy chế biến lâm sản, với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên phương án: Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế để thực hiện đầu 

tư xây dựng dự án: Nhà máy chế biến lâm sản. 

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lâm Hải Quảng Trị. 

3. Mục tiêu: Thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang xây dựng công trình khác. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ 

chức, cá nhân khi triển khai các dự án đầu tư có chuyển đổi mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp. Góp phần quản lý bền vững tài 

nguyên rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. 

4. Quy mô, đối tượng, địa điểm rừng chuyển đổi cần thực hiện trồng 

rừng thay thế 

a) Quy mô: 0,6913 ha rừng trồng. 

b) Đối tượng: Rừng sản xuất: 0,6913 ha. 

c) Địa điểm: Tại tiểu khu 777B, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.  

d) Trạng thái rừng trước khi chuyển mục đích sử dụng: 

Căn cứ bản đồ Kiểm kê rừng năm 2016, bản đồ hiện trạng rừng năm 2017 

của huyện Cam Lộ và hồ sơ thu hồi đất, quyết định phê duyệt kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ để GPMB xây dựng công trình: Cụm Công nghiệp Cam Hiếu, 



 

 

hạng mục: Cho thuê đất để xây dựng Nhà máy chế biến lâm sản của Công ty 

TNHH Lâm Hải Quảng Trị. Khu vực thực hiện dự án tại thời điểm năm 2017, có 

0,6913 ha rừng Tràm (Keo lai) trồng tập trung trên 5 năm tuổi do hộ gia đình và 

cá nhân quản lý. 

Hiện trạng tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ diện tích 0,6913 ha rừng trồng 

trên, người dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tiến hành khai thác rừng, bàn 

giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Hiện trạng là đất trống không có rừng và chủ đầu 

tư đã triển khai một số hoạt động xây dựng nhà máy. 

5. Đơn giá nộp tiền trồng rừng thay thế  

Đề nghị áp dụng đơn giá trồng rừng phòng hộ bình quân trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị thời điểm hiện tại (theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 

14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ 

và phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với 

các công ty nông lâm nghiệp) là 30.000.000 đ/ha, bao gồm cả chi phí trồng, 

chăm sóc, bảo vệ rừng, chi phí khảo sát thiết kế, thẩm định, giám sát và chi phí 

có liên quan khác… 

6. Tổng số tiền nộp về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị 

để trồng rừng thay thế  

0,6913 ha x 30.000.000 đ/ha  = 20.739.000 đồng. 

(Bằng chữ: Hai mươi triệu, bảy trăm ba mươi chín ngàn đồng chẵn). 

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thực hiện Dự án do chủ đầu tư chi trả. 

7. Thời gian nộp tiền: Ngay sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh.  

8. Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Lâm Hải Quảng Trị thực hiện việc 

nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị 

(địa chỉ 270, Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). 

 (Chi tiết có hồ sơ đính kèm) 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị xem xét, chấp thuận phương 

án nộp tiền trồng rừng thay thế để thực hiện đầu tư xây dựng dự án: Nhà máy chế 

biến lâm sản./. 

 
Nơi nhận:                                                      
- Như trên; 

- Giám đốc sở (báo cáo); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Cty TNHH Lâm Hải Quảng Trị; 

- Lưu: VT, KHTC.   
 

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC   

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Phương 
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