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NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 10 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Xét Tờ trình số 2283/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng 

sang mục đích khác; Báo cáo thẩm tra số 70/BC-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 

2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục 

đích khác để thực hiện 07 công trình, dự án với tổng diện tích rừng trồng đề nghị 

chuyển mục đích sử dụng là 45,63 ha, bao gồm: 25,36 ha thuộc đối tượng rừng sản 

xuất, 10,78 ha thuộc đối tượng rừng phòng hộ và 9,49 ha nằm ngoài quy hoạch 03 

loại rừng có nguồn gốc đầu tư từ ngân sách (chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong 

quá trình thực hiện, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý: 

- Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác, đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ các bước trình tự, thủ tục theo quy định của 

Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đặc biệt là các chủ đầu 

tư dự án phải lập phương án trồng rừng thay thế, trình cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 19 Luật Lâm nghiệp. 

- Chỉ đạo các sở, ngành liên quan và địa phương tăng cường công tác quản 

lý đối với diện tích rừng kế cận vùng diện tích chuyển mục đích sử dụng; đồng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-156-2018-nd-cp-huong-dan-luat-lam-nghiep-379366.aspx
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thời, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo diện tích rừng trồng chuyển 

mục đích được sử dụng hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

- Đối với các dự án ven biển có rừng trồng sản xuất là cây phi lao có trong 

phụ lục kèm theo, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo 

các sở, ngành liên quan và các chủ đầu tư khảo sát cụ thể từng dự án, thực hiện dự 

án du lịch sinh thái dưới tán rừng phải hạn chế thấp nhất tác động vào cây rừng. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám 

sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp 

thứ 10 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ban Công tác Đại biểu - UBTV Quốc hội; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, 

  Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; 

- Các Văn phòng: HĐND tỉnh,  UBND tỉnh;  

- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, (TH. 09) Tấn Duy 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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