UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 3971 /SNN&PTNT-KL
V/v báo cáo kết quả Hội nghị thẩm
tra hồ sơ chuyển mục đích sử dụng
rừng sang mục đích khác để thực
hiện dự án Hồ chứa nước Bản Mồng,
tỉnh Nghệ An.

Thanh Hoá, ngày 14 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số
14208/UBND-NN ngày 09/10/2020 về việc giao tham dự Hội nghị thẩm tra hồ sơ
sơ bộ về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực
hiện dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An (kèm theo Giấy mời số 52/GMUBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh Nghệ An), Sở Nông nghiệp và PTNT đã cử
một đồng chí lãnh đạo Sở tham dự Hội nghị, kính báo cáo UBND tỉnh kết quả hội
nghị, với các nội dung cụ thể sau:
1. Thành phần và nội dung hội nghị
Sáng 10/10/2020, Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi
trường, Quốc hội đã đi khảo sát thực tế tại một số địa điểm xây dựng hạng mục
chính của dự án Hồ chứa nước Bản Mồng (tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh
Nghệ An) và tổ chức Hội nghị thẩm tra hồ sơ sơ bộ về chủ trương chuyển đổi mục
đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Mồng,
tỉnh Nghệ An.
Thành phần tham dự Hội nghị:
- Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Quốc hội:
Do đồng chí Phan Xuân Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban
Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội chủ trì; cùng đi với Đoàn có các
đồng chí: Nguyễn Vinh Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi
trường Quốc hội; Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Bùi Chính Nghĩa - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp; lãnh đạo Cục Quản
lý xây dựng công trình, Cục Kiểm lâm.
- Tỉnh Nghệ An: Có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Phó
trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan của tỉnh.
- Tỉnh Thanh Hóa: Có đồng chí Mai Sỹ Diến - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng
Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Uỷ ban Khoa
học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; đồng chí Cao Văn Cường – Phó
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Lãnh đạo và chuyên viên Chi cục Kiểm lâm.

2. Nội dung Hội nghị
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Dũng - Ủy viên Trung
ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
nhấn mạnh sự cần thiết của dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, với tổng mức đầu tư
hơn 4.000 tỷ đồng, dung tích chứa 225 triệu m3, Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng
không chỉ là công trình tưới tiêu thủy lợi cho trên 18.000 ha đất sản xuất và dân
sinh, mà còn là công trình phục vụ sản xuất thủy sản, du lịch, môi trường, phòng
chống lũ.
Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác đề nghị hai tỉnh Nghệ
An và Thanh Hóa phân tích kỹ hơn tính phù hợp của việc chuyển đổi rừng đối với
quy hoạch lâm nghiệp, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của địa phương; các vấn
đề liên quan đến môi trường; chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, tạo việc làm,
giải quyết sinh kế của người dân vùng dự án.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Nghệ An giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến triển khai dự
án, cụ thể:
- Về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng: Do ảnh hưởng của Dự
án, phải di dời tái định cư cho 316 hộ dân (Nghệ An 198 hộ, Thanh Hóa 118 hộ);
tỉnh Nghệ An đã hoàn thành xây dựng khu chống ngập Châu Bình và 02 khu tái định
cư; tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng 01 khu tái định cư trên địa bàn huyện Như Xuân.
- Về tình hình thực hiện công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng
UBND tỉnh Nghệ An đã chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa hoàn
thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định của Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020
của Chính phủ và đã có Tờ trình số 6296/TTr-UBND ngày 16/9/2020 trình Bộ
Nông nghiệp và PTNT. Sau khi báo cáo giải trình, bổ sung hồ sơ theo ý kiến của
Hội đồng thẩm định của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Hội nghị thẩm định ngày
22/9/2020 (Báo cáo số 543/BC-UBND của UBDN tỉnh Nghệ An), Bộ Nông nghiệp
và PTNT có Văn bản số 6802/BNN-TCLN ngày 30/9/2020 báo cáo Chính phủ về
đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án hồ chức
nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
tại Văn bản số 8302/VPCP-NN ngày 04/10/2020 của Văn phòng Chính phủ, Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc Hội về tình
hình thực hiện Dự án và đề nghị xem xét, quyết định chủ trương chuyển đổi mục
đích mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước
Bản Mồng, tỉnh Nghệ An tại Báo cáo số 462/BC-CP ngày 05/10/2020.
3. Kết luận Hội nghị
Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng,
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội một lần nữa
nhấn mạnh sự cần thiết của Dự án và đề nghị UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh
Thanh Hóa báo cáo, làm rõ nội dung: Tổng kinh phí Chủ đầu tư phải thực hiện
nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật; xác định diện

tích, đề xuất địa điểm để tổ chức thực hiện trồng rừng thay thế sau khi được Quốc
Hội quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích mục đích sử dụng rừng sang mục
đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước Bản Mồng và được cấp thẩm quyền phê
duyệt phương án nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật.
Thực hiện kết luận nêu trên của đồng chí Phan Xuân Dũng - Ủy viên Trung
ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh báo cáo Ủy
ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (Có dự thảo báo cáo kèm
theo).
Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/cáo);
- Lưu: VT, KL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
CHI CỤC KIỂM LÂM

Thanh Hóa, ngày

tháng

năm 2020

PHIẾU TRÌNH KÝ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Kính gửi: Phó giám đốc Sở: Cao Văn Cường
Vấn đề trình: V/v báo cáo kết quả Hội nghị thẩm tra hồ sơ sơ bộ về chủ trương chuyển đổi
mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh
Nghệ An.
Giải quyết của lãnh đạo

Tóm tắt các nội dung trình và kiến nghị
1. Nội dung và kiến nghị của chuyên viên trình:
Chuyên viên Chi cục Kiểm lâm, tham mưu cho
Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm trình Lãnh đạo Sở
Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn

V/v báo cáo kết quả Hội nghị thẩm tra hồ
sơ sơ bộ về chủ trương chuyển đổi mục
đích sử dụng rừng sang mục đích khác để
thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Mồng,
tỉnh Nghệ An.
Chuyên viên trình ký

Lãnh đạo phòng

Nguyễn Đức Hiếu

Nguyễn Đình Thái

2. Ý kiến của lãnh đạo đơn vị trình
(trưởng/phó phòng; thủ trưởng đơn vị)

CHI CỤC TRƯỞNG

Đàm Văn Hùng

PHIẾU PHÁT HÀNH VĂN BẢN

Giải quyết hồ sơ số: (Số văn bản đến)………………..
Độ khẩn của văn bản: Khẩn ;
Độ mật của văn bản: Mật ;
Gửi cho các địa chỉ sau:
TT Tên cơ quan nhận văn bản
1
- Ủy ban nhân dân tỉnh
2
- Lưu: VT, KL
Tổng số phát hành:

Hoả tốc
Tuyệt mật

;
;

Đóng dấu giáp lai văn bản:
Tối mật:
Số lượng
01
02
03

;
;
Ghi chú

Người phát hành

