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V/v hoàn thiện hồ sơ, thực hiện trình
tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng và
trông rừng thay thế theo quy định.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc.
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Văn bản số 1232/UBND-TNMT ngày
14/6/2022 của UBND huyện Ngọc Lặc về việc đề nghị xác nhận diện tích, loại
rừng để hoàn thiện hồ sơ lập danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng rừng năm
2022 trên địa bàn huyện Ngọc Lặc. Sau khi nghiên cứu Văn bản và hồ sơ có liên
quan; căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017; Nghị định
156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018; Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020
của Chính phủ; Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT và các văn bản pháp lý có liên quan; Sở Nông nghiệp và PTNT đề
nghị UBND huyện Ngọc Lặc hoàn thiện hồ sơ, thực hiện trình tự, thủ tục chuyển
mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế đối với 01 dự án có ảnh hưởng đến
2,621 ha rừng trồng theo Văn bản đề nghị nêu trên.
1. Thành phần hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng của Chủ đầu tư.
- Chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của
cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư; chấp thuận chủ
trương đầu tư hoặc Quyết định đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo
quy định của Luật Đầu tư công; Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp còn hiệu lực thực hiện;
- Tài liệu về đánh giá tác động đến môi trường của dự án theo quy định của
pháp luật về bảo vệ môi trường, đầu tư, đầu tư công;
- Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), kết quả
điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng
rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).
- Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan khác.
Sau khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định, Chủ đầu tư gửi hồ sơ đến Sở
Nông nghiệp và PTNT để tổ chức thẩm định báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
2. Trình tự, thủ tục thực hiện trồng rừng thay thế
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Sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương chuyển mục đích
sử dụng rừng, Chủ đầu tư lập phương án trồng rừng thay thế (hoặc phương án nộp
tiền ủy thác trồng rừng thay thế) và thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định tại
Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và
PTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang
mục đích khác.
Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như trên đề nghị UBND huyện Ngọc
Lặc, nghiên cứu, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCKL.
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