UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 135 /SNN-KHTC

Quảng Trị, ngày 21 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hồ sơ trình chủ trương chuyển đổi
mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án
Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ
tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Tờ trình số 1901/TTr-CPTK ngày
19/01/2021 của Công ty cổ phần Trung Khởi về việc đề nghị thẩm định nội dung
trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Đầu
tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao Chi cục Kiểm lâm kiểm tra hồ sơ và hiện
trường khu vực thực hiện Dự án và đã có báo cáo số 48/CCKL-QLBVR ngày
21/01/2021.
I. Kết quả kiểm tra hiện trường:
Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 1570/SNN-KHTC ngày
27/8/2020 báo cáo UBND tỉnh về hồ sơ trình chủ trương chuyển đổi mục đích
sử dụng rừng để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng
Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú. Nội dung văn bản đã báo cáo cụ thể về
diện tích, đối tượng, hiện trạng rừng đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục
đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
II. Kết quả kiểm tra hồ sơ:
- Tại Văn bản số Văn bản số 1570/SNN-KHTC ngày 27/8/2020 của Sở
Nông nghiệp và PTNT đã yêu cầu bổ sung: Văn bản thẩm định của cơ quan Nhà
nước có thẩm quyền về Báo cáo đề xuất dự án đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu
tiền khả thi; 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 được cơ quan có
thẩm quyền thẩm định/phê duyệt. Tại hồ sơ trình lần này, chủ đầu tư đã bổ sung
các văn bản sau:
+ Về tài liệu về đánh giá tác động đến môi trường của Dự án: Chủ đầu tư
đã bổ sung Quyết định số 31/QĐ-BTNMT ngày 07/01/2021 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự
án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành
Triệu Phú”.
+ Về Văn bản thẩm định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về Báo cáo
đề xuất dự án đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi: Chủ đầu tư đang trình
Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định. Đối chiếu với Khoản 2, Điều 41, Nghị định
156/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Điều 1, Nghị định số
83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ; hồ sơ chưa có chưa có Văn bản
thẩm định dự án đầu tư.

Tuy nhiên, dự án đã được các Bộ, Ngành và chính quyền địa phương tham
gia ý kiến thẩm định dự án, cụ thể: Bộ Kế hoạch - Đầu tư tham gia góp ý hồ sơ
dự án đầu tư tại Văn bản số 3568/BKHĐT-QLKKT ngày 01/6/2020; Bộ Nông
nghiệp và PTNT tham gia góp ý tại Văn bản 3678/BNN-KH ngày 02/6/2020; Bộ
Quốc phòng tham gia góp ý tại Văn bản số 2253/BQP-TM ngày 26/6/2020; Bộ
Tài nguyên – Môi trường tham gia góp ý tại Văn bản số 2718/BTNMT-KHTC
ngày 21/5/2020; Bộ Công thương tham gia góp ý tại Văn bản số 3434/BCT-KH
ngày 14/5/2020; Bộ Xây dựng tham gia góp ý tại Văn bản số 3234/BXD-HĐXD
ngày 03/7/2020; Bộ Tài chính tham gia góp ý tại Văn bản số 7855/BTC-ĐT
ngày 29/6/2020; Bộ Giao thông vận tải tham gia góp ý tại Văn bản số
4760/BGTVT-KHĐT ngày 19/5/2020; Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc
tham gia ý kiến về sự phù hợp chuyển mục đích sử dụng rừng đề thực hiện dự án
Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN đa ngành Triệu Phú tại Văn
bản số 355/HĐND-KTNS ngày 02/12/2020.
Ngày 11/01/2021, UBND tỉnh đã có Văn bản số 105/UBND-CN gửi Bộ Kế
hoạch – Đầu tư về việc giải trình, bổ sung ý kiến hồ sơ dự án đầu tư xây dựng và
kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú.
- Về phương án trồng rừng thay thế đề xuất trong hồ sơ: Phương án trồng
rừng thay thế sẽ được chủ đầu tư dự án lập theo đúng quy định sau khi dự án được
chấp thuận chủ trương về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích.
III. Kiến nghị, đề xuất
Hồ sơ trình chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự
án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành
Triệu Phú còn thiếu văn bản thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
(Văn bản thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Tuy nhiên, căn cứ quy định về
trình tự thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư Dự án của Thủ tướng Chính
phủ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.
Trong khi đó, thời gian thẩm định và trình chủ trương chuyển đổi mục đích sử
dụng rừng của Thủ tướng Chính phủ là 66 ngày.
Do vậy, để tạo điều kiện cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án,
kính đề nghị UBND tỉnh tổ chức thẩm định về hồ sơ trình phê duyệt chủ trương
chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh
kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú của Công ty Cổ phần Trung
Khởi trên cơ sở các nội dung thẩm định của các Bộ, ngành có liên quan.
Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
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