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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 13 tháng 9 năm 2021

V/v ý kiến về khu vực lập Phương án
trồng lại rừng đối với diện tích đã
thanh lý rừng bị thiệt hại do thiên tai
gây ra năm 2020 tại khu vực vùng
đông tại các huyện Núi Thành, thành
phố Tam Kỳ và huyện Thăng Bình.

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Nam.
Trong năm 2019, 2020, khu vực rừng trồng ven biển trên địa bàn
huyện Núi Thành, thành phố Tam Kỳ và huyện Thăng Bình do ảnh hưởng
của hạn hán, mưa, bão kéo dài đặc biệt là cơn Bão số 9 (tháng 10/2020) đã
gây thiệt hại nặng nề đến hoạt động sản xuất lâm nghiệp, nhiều diện tích rừng
trồng bị gãy đổ và được UBND tỉnh cho phép thanh lý tại các Quyết định: số
3820/QĐ-UBND ngày 21/11/2019; số 668/QĐ-UBND ngày 15/3/2021; số
669/QĐ-UBND ngày 15/3/2021; số 670/QĐ-UBND ngày 15/3/2021; số
1782/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 và Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày
29/6/2021; với tổng diện tích rừng thanh lý là 379,84 ha. Diện tích rừng thanh lý
được quy hoạch như sau:
- Theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh
Quảng Nam về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Bảo vệ và Phát triển
rừng tỉnh Quảng Nam giao đoạn 2011-2020 thì:
+ Quy hoạch Phòng hộ: 266,87 ha;
+ Ngoài quy hoạch lâm nghiệp (N3LR): 112,97 ha.
- Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế mở Chu
Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 thì:
+ Diện tích nằm trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu Kinh tế mở
Chu Lai: 329,88 ha, trong đó:
* Quy hoạch đất rừng phòng hộ: 70,74 ha.
* Quy hoạch đất công trình công cộng, đô thị, đất công nghiệp, đất khu dân
cư nông thôn hiện hữu, đất nghĩa trang, đất giao thông: 259,14 ha.
+ Diện tích nằm ngoài đồ án Khu Kinh tế mở Chu Lai: 49,96 ha (trong đó:
Quy hoạch là rừng phòng hộ: 49,19 ha, Ngoài 03 loại rừng: 0,77 ha).
Hiện nay, các địa phương đang xây dựng Phương án trồng lại rừng theo tiêu
chí rừng phòng hộ đối với diện tích thanh lý trong mùa trồng rừng năm 2021. Theo
Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp (viết tắt là Ban Quản lý) thì trong
khu vực thanh lý rừng cần lập Phương án trồng lại rừng có diện tích được quy
hoạch đất công trình công cộng, đô thị, đất công nghiệp, đất khu dân cư nông thôn
hiện hữu, đất nghĩa trang, đất giao thông và đất rừng phòng hộ (theo Quyết định số
1737/QĐ-TYTg ngày 13/12/2018 của Chính phủ). Do vậy, Ban Quản lý chỉ thống
nhất diện tích được trồng lại rừng đối với phạm vi thuộc quy hoạch đất rừng phòng
hộ; đối với phạm vi thuộc quy hoạch đất công trình công cộng, đô thị, đất công
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nghiệp, đất khu dân cư nông thôn hiện hữu, đất nghĩa trang, đất giao thông, Ban
Quản lý đề nghị không trồng lại rừng.
Qua đối chiếu quy hoạch và ý kiến của Ban Quản lý thì tổng diện tích phù
hợp để thiết kế trồng lại rừng khoảng: 119,9 ha (gồm: Diện tích quy hoạch đất rừng
phòng hộ trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu Kinh tế mở Chu Lai và
diện tích nằm ngoài đồ án Khu Kinh tế mở Chu Lai được quy hoạch là phòng hộ).
Diện tích còn lại chưa thống nhất lập phương án trồng lại rừng là 259,14 ha.
Theo ý kiến của các địa phương thì những diện tích rừng phòng hộ sau thanh
lý mà không thực hiện trồng lại rừng, để đất trống thì có khả năng người dân khu
vực xung quanh vào lấn chiếm đất, trồng cây, sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý
hiện trạng và giải phóng mặt bằng sau này; việc triển khai các dự án đầu tư có thể
kéo dài nhiều năm, nếu không trồng lại rừng, sẽ không đảm bảo chức năng phòng
hộ chắn gió, chắn cát, bảo vệ môi trường sinh thái cho khu vực vùng cát ven biển,
điều này sẽ tác động lớn đến đời sống người dân trong vùng.
Nhằm đảm bảo chức năng phòng hộ chắn gió, chắn cát, bảo vệ môi trường
sinh thái cho khu vực vùng cát ven biển đối với 259,14 ha các đơn vị chưa thống
nhất đưa vào thiết kế trồng lại rừng, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo và kính đề
nghị UBND tỉnh xem xét, thống nhất một số nội dung sau:
1. Thống nhất cho phép lập hồ sơ thiết kế trồng lại rừng sau thanh lý đối
với diện tích thuộc quy hoạch là rừng phòng hộ theo Quyết định số 120/QĐ-UBND
ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh được Thủ tướng Chính phủ đưa vào quy hoạch đất
công trình công cộng, đô thị, đất công nghiệp, đất khu dân cư nông thôn hiện hữu,
đất nghĩa trang, đất giao thông tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018
nhưng chưa có công trình, dự án triển khai xây dựng từ nay đến hết năm 2024.
Giao cho UBND các huyện: Thăng Bình, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ
phối hợp với Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tổ chức rà soát toàn
bộ diện tích rừng trồng đã được UBND tỉnh thanh lý với các dự án đã thỏa thuận
địa điểm hoặc chấp nhận chủ trương đầu tư, sẽ triển khai xây dựng từ nay đến hết
năm 2024 để thống nhất diện tích không chồng lấn dự án đưa vào lập hồ sơ thiết kế
trồng lại rừng.
2. Đối với diện tích rừng thanh lý không được lập hồ sơ thiết kế trồng lại
rừng giao cho Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp chủ trì phối hợp
với UBND các huyện: Núi Thành, Thăng Bình và thành phố Tam Kỳ xác định
mốc, ranh giới, tổ chức bàn giao ngoài thực địa quản lý hiện trạng, không để
người dân lấn chiếm và trồng cây, xây dựng công trình làm thay đổi hiện trạng
trái quy định.
Sở Nông nghiệp & PTNT kính báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các huyện: Thăng Bình, Núi Thành và
thành phố Tam Kỳ;
- BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp;
- Lưu: VT, CCKL.
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