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   Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, Thị xã, Thành phố. 

 

Trong những năm qua, với quyết tâm cao và cam kết mạnh mẽ của Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tích cực, khẩn trương, phối hợp chặt 

chẽ với các ngành, chính quyền các địa phương tập trung thực hiện nhiều giải pháp 

nhằm cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao 

chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, kịp thời tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ các nhà 

đầu tư thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng, trồng rừng thay thế và phê 

duyệt việc khai thác tận dụng rừng do nhà nước là đại diện chủ sở hữu, để sớm 

giải phóng mặt bằng, bàn giao hiện trường cho các nhà đầu tư tổ chức thực hiện 

dự án. Nhiều dự án được triển khai sớm, đảm bảo tiến độ đề ra và đi vào hoạt 

động mang lại hiệu quả cao như: Công ty Thủy điện Quảng Trị (một năm chi trả 

tiền DVMTR trên 8,3 tỷ đồng); Công ty Thủy điện Khe Nghi (một năm chi trả 

tiền DVMTR trên 2,5 tỷ đồng); Công ty CP Thủy điện Đakrông (một năm chi 

trả tiền DVMTR trên 2,2 tỷ đồng); Công ty Thủy điện Hạ Rào Quán (một năm 

chi trả tiền DVMTR trên 1,6 tỷ đồng) và một số dự án đang được triển khai đảm 

bảo đúng kế hoạch dự kiến như: Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam 

Lộ-La Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc tuyến Bắc Nam 

phía Đông giai đoạn 2017-2020, đoạn qua tỉnh Quảng Trị; Dự án nhà máy nhiệt 

điện BOT1; Dự án nhà máy điện mặt trời Gio Thành 1; Dự án đường dây 500kV 

Quảng Trạch-Dốc Sỏi đoạn qua tỉnh Quảng Trị; Dự án xây dựng khu bến cảng 

Mỹ Thủy;... 

Tuy vậy, trong quá trình triển khai vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: 

Một số chủ rừng, chủ dự án đã tổ chức thực hiện san ủi rừng, thi công trước khi có 

Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, rừng sang mục đích khác; chưa nộp 

tiền trồng rừng thay thế, hay chưa được phê duyệt phương án trồng rừng thay 

thế, chưa có quyết định phê duyệt giá trị gỗ khai thác tận dụng để thu hồi tài sản 

trên đất của cấp có thẩm quyền. Việc làm này đã gây khó khăn cho công tác kiểm 

tra, thẩm định hiện trường để tham mưu cho UBND tỉnh chuyển đổi mục đích sử 

dụng rừng, trồng rừng thay thế, khai thác tận dụng và dẫn đến việc một số chủ đầu 

tư bị xử lý vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp. 

Thực hiện Quyết định 698/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của 

UBND tỉnh về ban hành chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020; Để kịp thời hỗ trợ 

các nhà đầu tư/chủ dự án thực hiện đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, hạn 

chế việc vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 



đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, Thị xã, Thành phố quan tâm chỉ đạo một số 

nội dung sau: 

1. Chỉ đạo các ban ngành cấp huyện, UBND cấp xã tăng cường công tác 

tuyên truyền, quản lý nhà nước trên lĩnh vực lâm nghiệp, lĩnh vực đất đai, khoáng 

sản theo đúng quy định hiện hành. Giám sát chặt chẽ quy trình thực hiện dự án, kịp 

thời hỗ trợ, hướng dẫn các nhà đầu tư, các chủ rừng chủ động, sớm làm hồ sơ các 

thủ tục liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, trồng rừng thay thế để 

trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  

2. Nghiêm cấm các hành vi san ủi rừng khi chưa có quyết định chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích khác, chưa có quyết định về việc trồng rừng thay 

thế và chưa có quyết định phê duyệt giá trị gỗ khai thác tận dụng của cơ quan có 

thẩm quyền đối với rừng do nhà nước là đại diện chủ sở hữu.   

3. Chỉ đạo các chủ rừng lập phương án khai thác tận dụng đối với những diện 

tích rừng do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu trên diện tích rừng được chuyển đổi 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức bán tài sản và nộp vào ngân sách theo 

đúng quy định hiện hành. 

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp &PTNT cam kết sẽ 

luôn đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn các nhà đầu tư, các chủ rừng thực hiện sớm các 

thủ tục nói trên theo đúng quy định của pháp luật. Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn kính đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan ban ngành 

liên quan quan tâm thực hiện./. 

 
  Nơi nhận:                          
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Tài nguyên và MT (để phối hợp); 

- Ban QL Khu Kinh tế Tỉnh (để phối hợp); 

- TT xúc tiến đầu tư, TM&DL tỉnh (để phối hợp); 

- GĐS Hồ Xuân Hòe (báo cáo); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Ban quản lý Rừng phòng hộ, đặc dụng; 

- Hạt, trạm Kiểm lâm huyện, TX, TP; 

- Lưu: VT, KHTC.  
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Nguyễn Hồng Phương 
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