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TỜ TRÌNH
Đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng
Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam.
Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN
Việt Nam ký ban hành 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 và Nghị định số
83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều
của 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 Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của Hội đồng
nhân dân thành phố Tam Kỳ Quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B,
trọng điểm nhóm C;
Căn cứ Quyết định số 6364/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của Uỷ ban nhân
dân thành phố Tam Kỳ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nghĩa trang
nhân dân Phú Đông tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án
Nghĩa trang nhân dân Phú Đông tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ;
Căn cứ Công văn số 2797/SNN&PTNT-CCKL ngày 25/12/2020 của Sở
Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam về việc xác nhận hiện trạng rừng và quy hoạch
03 loại rừng có trong dự án Nghĩa trang nhân dân Phú Đông và dự án Nâng cấp
đường vào Khu mộ Sỹ phu yêu nước tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ;
Căn cứ Thông báo thẩm định số 46/TB-SNN&PTNT ngày 09/8/2021 của
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam về Nội dung trình phê
duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây
dựng dự án: Nghĩa trang nhân dân Phú Đông và Nâng cấp đường vào Khu mộ
Sỹ phu yêu nước xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ;
Căn cứ Công văn số 1808/STNMT-QLĐĐ ngày 20/8/2021 của Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam về việc góp ý nội dung trình quyết định
chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với dự án:
Nghĩa trang nhân dân Phú Đông và Nâng cấp đường vào Khu mộ Sỹ phu yêu
nước xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ;
Căn cứ Công văn số 2616/SGTVT-KCHT ngày 24/8/2021 của Sở Giao
thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tham gia ý kiến sự phù hợp với quy hoạch
phát triển của ngành giao thông và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên
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quan đối với dự án: Nghĩa trang nhân dân Phú Đông và Nâng cấp đường vào
Khu mộ Sỹ phu yêu nước xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ.
Uỷ ban nhân dân thành phố Tam Kỳ trình xin chủ trương chuyển mục
đích sử dụng rừng sang mục đích khác, cụ thể như sau:
1. Dự án: Nghĩa trang nhân dân Phú Đông tại xã Tam Phú, thành phố
Tam Kỳ;
2. Chủ quản đầu tư: UBND thành phố Tam Kỳ;
3. Đại diện chủ đầu tư: Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố Tam Kỳ.
Địa chỉ: 101- Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
4. Diện tích rừng nằm trong phạm vi dự án đề nghị chuyển đổi: 8,89 ha,
cụ thể như sau:
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Diện tích rừng trồng 8,89 ha thuộc các lô 5, 6, 8, 9 trong bản đồ đánh giá
hiện trạng rừng và quy hoạch 03 loại rừng đã được Sở Nông nghiệp và PTNT
tỉnh Quảng Nam xác nhận tại Công văn số 2797/SNN&PTNT-CCKL ngày
25/12/2020.
5. Địa điểm rừng xin chuyển đổi: Ngoài tiểu khu 97, xã Tam Phú, thành
phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
6. Tài liệu kèm theo Tờ trình này gồm có:
- Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định phê duyệt dự án
đầu tư của cấp có thẩm quyền;
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo Quyết định phê duyệt
báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nghĩa trang nhân dân Phú Đông tại
xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ;
- Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng kèm theo Văn bản xác
nhận hiện trạng rừng và quy hoạch 03 loại rừng có trong dự án Nghĩa trang nhân
dân Phú Đông;
Uỷ ban nhân dân thành phố Tam Kỳ kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh,
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam trình Hội đồng nhân dân tỉnh thống
nhất chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với diện tích 8,89 ha của dự
án Nghĩa trang nhân dân Phú Đông tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐND tỉnh Q.Nam (b/c);
- TT HĐND, UBND thành phố;
- Phòng Kinh tế thành phố;
- C-PCVP-CVTH;
- Lưu VT. (Cần)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
2

3

