ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 2410
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 20 tháng 6 năm 2022

V/v báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ
chuyển mục đích sử dụng rừng sang
mục đích khác để thực hiện Dự án:
Đường dây 220kV Trạm cắt Nậm
Sum - Nông Cống (đoạn qua tỉnh
Thanh Hóa).

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 7520/UBND CN ngày 30/5/2022 về việc khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến
dự án Đường dây 220kV Trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống đoạn qua tỉnh Thanh Hóa.
Theo đó, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn
vị có liên quan, khẩn trương thẩm định hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự
nhiên của dự án và trình duyệt theo quy định. Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu có liên
quan do chủ đầu tư cung cấp, các quy định của pháp luật hiện hành và kết quả kiểm
tra thực địa, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện như sau:
Ngày 08/6/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Tờ trình số 3100/TTrNPMB của Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc (Chủ đầu tư) về việc xin
chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để xây dựng (Địa phận tỉnh Thanh
Hóa), Dự án: Đường dây Đường dây 220kV Trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống (phần
đường trên lãnh thổ Việt Nam). Ngay sau khi nhận được Tờ trình (kèm theo hồ sơ)
của Chủ đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các đơn vị có liên quan
(Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống,
UBND các xã có diện tích rừng bị ảnh hưởng bởi dự án và Chủ đầu tư) tổ chức làm
việc, kiểm tra hiện trạng các khu vực có rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng) cần phải
chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác để thực hiện Dự án và xem xét sự phù
hợp, tính pháp lý của hồ sơ Dự án với các quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể
như sau:
1. Về diện tích rừng, loại rừng, nguồn gốc rừng cần phải chuyển mục đích
sử dụng sang mục đích khác để thực hiện Dự án
Diện tích rừng bị ảnh hưởng là 7,4609 ha rừng sản xuất, trong đó:
+ Rừng tự nhiên 3,0671 ha (trên địa bàn huyện Như Xuân).
+ Rừng trồng 4,3938 ha (huyện Như Xuân 2,4651 ha, Như Thanh 1,8058
ha, Nông Cống 0,1229 ha).
(Chi tiết có phụ biểu kèm theo)
Do đó, Dự án cần phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ (đối với diện tích rừng
tự nhiên) và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa (đối với diện tích rừng trồng) để
quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định tại Điều 20 Luật
Lâm nghiệp.

2. Về thành phần hồ sơ:
Chủ đầu tư đã nộp hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục
đích khác về Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa, bao gồm:
- Tờ trình số 3100/TTr-NPMB ngày 06/6/2022 về việc xin chủ trương
chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựng (địa phận tỉnh Thanh Hóa) Dự án:
Đường dây 220Kv Trạm cắt Nậm Sum – Nông Cống (phần đường dây trên lãnh
thổ Việt Nam).
- Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt diều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn
2011-2020 có xét đến năm 2030.
- Văn bản số 1889/TTg-CN ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về
việc "Chủ trương nhập khẩu điện từ Cụm nhà máy thủy điện Nậm Sum (Lào) và
bổ sung quy hoạch các công trình lưới điện phục vụ đấu nối".
- Quyết định số 134/QĐ-HĐTV ngày 03/08/2021 của Tổng công ty Truyền
tải điện Quốc gia về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Đường dây
220kV Trạm cắt Nậm Sum – Nông Cống (phần dây trên lãnh thổ Việt Nam).
- Văn bản số 135/TC-QC ngày 31/3/2020 của Cục Tác chiến – Bộ Tổng
tham mưu về việc chấp thuận hướng tuyến, cao độ tĩnh không công trình đường
dây 220kV Trạm cắt Nậm Sum – Nông Cống.
- Văn bản số 15995/UBND-CN ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh Thanh
Hóa về việc thỏa thuận hướng tuyến Đường dây 220kV Trạm cắt Nậm Sum –
Nông Cống (đoạn qua tỉnh Thanh Hóa).
- Quyết định số 1628/QĐ-BTMT ngày 24/7/2020 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án
“Đường dây 220kV Trạm cắt Nậm Sum – Nông Cống (phần đường dây trên lãnh
thổ Việt Nam).
- Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ 1/2.000), báo cáo kết quả
điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng
(diện tích, loại rừng).
- Có phương án trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.
- Văn bản số 3222/NPMB-ĐB ngày 13/6/2022 về việc cam kết Dự án đường
dây 220kV Trạm cắt Nậm Sum – Nông Cống (phần trên địa phận tỉnh Thanh Hóa)
bắt buộc phải đi qua rừng có nguồn gốc tự nhiên.
3. Về sự phù hợp của Dự án đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
3.1. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Như Xuân
Dự án nằm trong danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2021,
huyện Như Xuân được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số
3595/QĐ-UBND ngày 14/9/2021. Tuy nhiên, diện tích đất có rừng tự nhiên để
làm đường tạm thi công hành lang an toàn chưa được cập nhật vào kế hoạch sử
dụng đất của UBND huyện Như Xuân1.

1

Việc này đã được Chủ đầu tư báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 2849/NPMB-ĐB ngày 25/5/2022.

Theo đó, hiện nay Dự án chưa đảm bảo phù hợp với kế hoạch sử dụng đất
huyện Như Xuân theo quy định.
3.2. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Như Thanh
Dự án nằm trong danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2021,
huyện Như Thanh được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số
3891/QĐ-UBND ngày 05/10/2021. Tuy nhiên, diện tích đất có rừng trồng cần
phải chuyển mục đích sử dụng rừng tại các vị trí móng cột và đường tạm thi công
(tại xã Mậu Lâm và xã Xuân Khang) chưa được cập nhật vào kế hoạch sử dụng
đất của UBND huyện Như Thanh.
Theo đó, hiện nay Dự án chưa đảm bảo phù hợp với kế hoạch sử dụng đất
huyện Như Thanh theo quy định.
3.3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Nông Cống
UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận cho phép thực hiện dự án Đường dây
220kV Trạm cắt Nậm Sum – Nông Cống (đoạn qua địa bàn huyện Nông Cống)
tại thị trấn Nông Cống, xã Tế Lợi và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm
2022, huyện Nông Cống tại Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 03/6/2022.
4. Đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT
Để có đầy đủ cơ sở pháp lý trình Thủ tướng Chính phủ (đối với diện tích
rừng tự nhiên 3,0671 ha) và Hội đồng nhân dân tỉnh (đối với diện tích rừng trồng
4,3938 ha) xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang
mục đích khác để thực hiện Dự án: Đường dây 220Kv Trạm cắt Nậm Sum – Nông
Cống (đoạn đi qua tỉnh Thanh Hóa) theo quy định; Sở Nông nghiệp và PTNT báo
cáo và đề nghị UBND tỉnh giao UBND các huyện Như Xuân, Như Thanh cập
nhật, bổ sung đầy đủ diện tích đất cần phải chuyển mục đích sử dụng tại các vị trí
móng cột, đường tạm thi công và hành lang an toàn của Dự án vào kế hoạch sử
dụng đất năm 2022, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.
Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Sở TN&MT (p/h);
- UBND các huyện Như Xuân, Như Thanh
và Nông Cống (p/h);
- Ban QLDA các công trình điện Miền
Bắc (t/h);
- Lưu: VT, KL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Đức Thuận

Phụ biểu:
TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG CẦN PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN
ĐƯỜNG DIỆN 220KV TRẠM CẮT NẬM SUM - NÔNG CỐNG
TT

Huyện / Xã

Móng trụ
Rừng tự
Rừng
nhiên
trồng

Hành lang tuyến
Rừng tự
Rừng
nhiên
trồng

Tổng cộng

0,6513

3,999

0,9144

I

Huyện Như Xuân

0,6513

2,3632

1

Xã Thanh Phong

0,492

2

Xã Thanh Hoà

0,0341

3

Xã Thanh Lâm

4

Xã Hoá Quỳ

5

Xã Tân Bình

6
II

Xã Bình Lương
Huyện Như
Thanh

1

0,1093

Đường tạm
Rừng tự
Rừng
nhiên
trồng
0

Rừng tự
nhiên

Rừng trồng

Cộng

1,5014

0,3948

3,0671

4,3938 7,4609

0,9144

1,5014

0,1019

3,0671

2,4651 5,5322

0,1353

0,5976

1,2115

0,0708

2,3011

0,2061 2,5072

0,2567

0,0877

0,0851

0,2069

0,2567 0,4636

0,0135

0,0597

0,0597

0,0135 0,0732

1,0597

0,1652

0,4745

1,0597 1,5342

0

0,5444 0,5444

0,0249

0,3847 0,4096

0,2

0,5133
0,0159

Tổng

0,3847

0,0311
0,0042

0,0048

1,5129

0,2929

0

1,8058 1,8058

Xã Mậu Lâm

0,4171

0,1288

0

0,5459 0,5459

2

Xã Phú Nhuận

0,0957

0

0,0957 0,0957

3

1,0001

0

1,1642 1,1642

III

Xã Xuân Khang
Huyện Nông
Cống

0,1229

0

0,1229 0,1229

1

TT. Nông Cống

0,1229

0

0,1229 0,1229

0,1641

