
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  2245    /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 14 tháng 8 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng (do tổ chức quản lý) sang 

mục đích khác để xây dựng đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi  

đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam 

   

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; 

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 Quyết định số 2025/QĐ-TTg ngày 14/12/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và một số cơ chế đặc thù đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi và Dự 

án đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku2; 

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2011- 2020; 

Căn cứ  Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt kết quả lồng ghép số liệu kiểm kê rừng năm 2016 với số liệu 

điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 03 loại rừng giai đoạn 2011 - 2020 và thực hiện 

kiểm kê rừng bổ sung; 

Căn cứ Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt phương án nộp tiền về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh để 

trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng 

đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số     

585/TTr-STNMT ngày 12/8/2020 (Kèm theo Công văn số 1464/SNN&PTNT-

CCKL ngày 17/7/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng (do tổ chức quản lý) 

sang mục đích khác để xây dựng đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, 

đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau: 
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- Diện tích: 127,172 ha, trong đó:   

+ Quy hoạch rừng phòng hộ: 31,522 ha, gồm: Rừng tự nhiên là 13,819 ha, 

rừng trồng là 10,786 ha và đất trống là 6,917 ha. 

+ Quy hoạch rừng sản xuất: 90,610 ha, gồm: Rừng tự nhiên là 3,985 ha, 

rừng trồng là 79,903 ha và đất trống là 6,722 ha. 

+ Ngoài 03 loại rừng có hiện trạng rừng tự nhiên là 5,04 ha.  

-  Địa điểm:  

+ Huyện Đại Lộc: Tại các xã Đại Chánh, Đại Nghĩa, Đại Phong, Đại 

Quang, Đại Tân và Đại Thạnh; 

+ Huyện Nông Sơn: Tại các xã Phước Ninh, Quế Lâm, Quế Ninh và Quế 

Phước; 

+ Huyện Hiệp Đức: Tại các xã Hiệp Hòa, Quế Bình (nay là thị trấn Tân 

Bình), Quế Lưu và Thăng Phước; 

+ Huyện Tiên Phước: Tại các xã Tiên An, Tiên Hiệp, Tiên Lãnh và Tiên 

Ngọc; 

+ Huyện Bắc Trà My: Tại các xã Trà Đông và Trà Kót; 

+ Huyện Núi Thành: Tại các xã Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây và Tam Trà. 

(Kèm theo Biểu tổng hợp chi tiết) 

- Vị trí, ranh giới, loại đất, loại rừng chuyển mục đích sử dụng được xác 

định theo các Bản đồ khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất rừng 

(do tổ chức quản lý) sang mục đích xây dựng công trình đường dây 500kv 

Quảng Trạch - Dốc Sỏi, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam do Ban Quản lý 

rừng phòng hộ huyện Đông Giang xác lập ngày 18/5/2020, Ban Quản lý dự án 

các công trình điện Miền Trung xác nhận ngày 18/5/2020. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung: Phối hợp với các 

địa phương lập thủ tục khai thác tận dụng tài nguyên rừng (nếu có) trình Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, kiểm tra trước khi triển khai 

thực hiện. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Theo dõi, cập nhật vào quy 

hoạch lâm nghiệp trong giai đoạn tiếp theo để đảm bảo phù hợp với quy hoạch 

lâm nghiệp cấp quốc gia; hướng dẫn, kiểm tra việc khai thác tận dụng gỗ trong 

diện tích giải phóng mặt bằng để thi công Dự án xây dựng đường dây 500 kV 

Quảng Trạch - Dốc Sỏi, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam theo đúng vị trí, 

ranh giới rừng được chuyển mục đích sử dụng.  

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xử lý các 

nội dung liên quan đất đai (nếu có) để thực hiện Dự án theo đúng quy định. 
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4. UBND các huyện: Đại Lộc, Nông Sơn, Hiệp Đức, Núi Thành, Tiên 

Phước, Bắc Trà My: 

- Căn cứ vào thực tế hiện trạng rừng và chất lượng rừng trong tuyến 

đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đi qua để xây dựng Phương án thu 

hồi tài sản Nhà nước đối với các cây gỗ tận dụng nằm trong ranh giới rừng tự 

nhiên được chuyển mục đích sử dụng (nếu có) theo Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công. Trình tự, thủ tục khai thác tận dụng lâm sản (nếu có) thực hiện theo 

quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm 

sản.  

- Trong quá trình giải phóng mặt bằng để thi công Dự án, UBND các 

huyện có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện của đơn vị thi công, không để xảy ra tình trạng lợi 

dụng việc khai quang để phá rừng và khai thác lâm sản trái phép. Tổ chức xử lý, 

tiêu hủy đối với khối lượng gỗ rừng tự nhiên không thể tận dụng được theo đúng 

quy định.  

5. Sở Tài chính: Hướng dẫn UBND các huyện: Đại Lộc, Nông Sơn, Hiệp 

Đức, Núi Thành, Tiên Phước, Bắc Trà My lập hồ sơ thủ tục thu hồi tài sản Nhà 

nước (nếu có) theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Chủ tịch UBND các 

huyện: Đại Lộc, Nông Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Núi Thành, Bắc Trà My; 

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình 

điện Miền Trung; Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan căn 

cứ quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KTTH, KTN (Tâm).  
 

               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

              KT. CHỦ TỊCH 

              PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

            Hồ Quang Bửu 
 

 


	VNS0001

		2020-08-14T14:27:41+0700
	Việt Nam
	Hồ Quang Bửu<hoquangbuu@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-08-14T14:27:49+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam<ubnd@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




