UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 3980 /SNN&PTNT-KL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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V/v chuyển mục đích sử dụng rừng
sang mục đích thực hiện Dự án xưởng
chế biến lâm sản và sản xuất giấy của
HTX Hợp Phát tại bản Cổi Khiêu, xã
Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa.

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 6668/STNMT-CSĐĐ
ngày 25/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển mục đích sử
dụng đất rừng vào mục đích sản xuất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Quan
Hóa; trong đó xem xét sự phù hợp về việc sử dụng đất và lập hồ sơ chuyển mục
đích sử dụng rừng đối với vị trí khu đất của Dự án xưởng chế biến lâm sản và sản
xuất giấy của HTX Hợp Phát tại bản Cổi Khiêu, xã Phú Nghiêm. Căn cứ các quy
định của pháp luật hiện hành, tài liệu có liên quan và báo cáo số 437/BC-UBND
ngày 08/10/2020 của UBND huyện Quan Hóa (kèm theo Biên bản kiểm tra xác
minh khu đất thực hiện Dự án), Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
Theo báo cáo số 437/BC-UBND ngày 08/10/2020 của UBND huyện Quan
Hóa thì diện tích khu đất thực hiện Dự án xưởng chế biến lâm sản và sản xuất giấy
của HTX Hợp Phát tại bản Cổi Khiêu, xã Phú Nghiêm có diện tích 11.558,3 m 2
(trong đó có 4.414,2 m2 đất rừng sản xuất); hiện trạng được xác định tại thời điểm
Hợp tác xã mua lại của Hộ gia đình ông Lữ Văn Nư vào năm 2007 là đất không có
rừng; hiện trạng tại thời điểm Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát quy
hoạch 3 lọai rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 – 2025 tại Quyết định số
3230/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 và hiện trạng được xác minh tại thời điểm được
Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 là đất không
có rừng; hiện trạng hiện nay là đất không có rừng.
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, Nghị định 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, khu vực
thực hiện Dự án xưởng chế biến lâm sản và sản xuất giấy của HTX Hợp Phát tại
bản Cổi Khiêu, xã Phú Nghiêm thuộc đất không có rừng, do đó không phải thực
hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế theo
quy định.
Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như trên để Sở Tài nguyên và Môi
trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.
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