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An Giang, ngày 02 tháng 7 năm 2021 
 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 

 rừng sản xuất, rừng phòng hộ sang mục đích khác  

        Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang 

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

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 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;  

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 2019 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi 

chuyển sang mục đích khác; 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành 

Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất, rừng 

phòng hộ sang mục đích khác theo quy định pháp luật để thực hiện các dự án, cụ 

thể như sau: 

1. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh: 

Theo Khoản 3, Điều 20 Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định thẩm quyền 

quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác: “Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát 

bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển dưới 20 ha; rừng sản xuất dưới 50 ha”. 

Theo đó, các hồ sơ đã đăng ký nội dung thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh 

xin chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại kỳ họp lần thứ II, nhiệm 

kỳ 2021-2026, gồm: 



1.1. Hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác của Công ty Cổ phần Trang trại bò sữa và chế biến 

sữa công nghệ cao An Giang (thuộc Tập đoàn TH) để thực hiện dự án Chăn 

nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao An Giang 

Công ty Cổ phần Trang trại bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao An Giang 

(thuộc Tập đoàn TH) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao An Giang 

với quy mô 178,4 ha tại xã Vĩnh Gia, xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An 

Giang theo Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020. 

Ngày 24 tháng 5 năm 2021, Công ty Cổ phần Trang trại bò sữa và chế biến 

sữa công nghệ cao An Giang có Văn bản đề nghị được chuyển đổi 49,00 ha rừng 

sản xuất để xây dựng hệ thống chuồng trại, công trình phụ trợ, trồng cây nguyên 

liệu làm thức ăn cho bò sữa thuộc Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công 

nghệ cao An Giang. 

Diện tích 49,00 ha rừng sản xuất đề nghị xin chủ trương chuyển mục đích nằm 

trong diện tích 75,9374 ha đất rừng sản xuất của Công ty Cổ phần Trang trại bò sữa 

và chế biến sữa công nghệ cao An Giang đã được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

cho thuê đất tại Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2020.  

Vị trí: thuộc tiểu khu 13, khoảnh 7, địa bàn xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, 

tỉnh An Giang. Kết quả điều tra rừng (diện tích, trữ lượng): 49,00 ha là đất rừng 

sản xuất. Trong đó đất có cây tràm (Melaleuca cajuputi Powell) tái sinh từ chồi 

là 47,50 ha thuộc trạng thái diện tích đất có cây tái sinh nhưng chưa thành rừng; 

diện tích mặt nước (kênh, mương) là 1,50 ha. 

Dự án này đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trường tại Quyết định số 1011/QĐ-STNMT ngày 16 tháng 9 năm 2020. 

Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng rừng của Công ty Cổ phần Trang trại 

bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao An Giang để thực hiện Dự án chăn nuôi bò 

sữa và chế biến sữa công nghệ cao An Giang đảm bảo các thủ tục pháp lý theo 

quy định. 

1.2. Hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác của Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn để thực hiện 

Dự án Du lịch nông nghiệp và tâm linh Hồ Tà Pạ 

Ngày 02 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn có Văn bản đề 

nghị số 21/ĐN-UBND về việc xin chuyển 18,415 ha rừng phòng hộ để thực hiện 

Dự án Du lịch nông nghiệp và tâm linh Hồ Tà Pạ. 



Thông tin về khu rừng xin chuyển đổi mục đích: vị trí diện tích xin chuyển 

đổi mục đích sử dụng rừng tại tiểu khu 22, khoảnh 7, lô a3, thuộc địa bàn ấp Tô 

Hạ, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Kết quả điều tra rừng (diện tích, 

trữ lượng): 18,415 ha là rừng phòng hộ. Trong đó diện tích có rừng 5,90 ha (rừng 

trồng năm 2016), còn lại là đất có cây tái sinh, vách núi, đường đi, hồ nước… 

Dự án đã đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường theo Giấy xác nhận đăng ký 

số 11/GXN-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn. 

Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng rừng của Ủy ban nhân dân huyện Tri 

Tôn để thực hiện Dự án Du lịch nông nghiệp và tâm linh Hồ Tà Pạ đảm bảo các 

thủ tục pháp lý theo quy định. 

1.3. Hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác để thực hiện Dự án Cải tạo, sửa chữa chùa Vân Long 

Tên tổ chức xin chuyển mục đích sử dụng rừng: chùa Vân Long. Địa chỉ: 

xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. 

Ngày 17 tháng 6 năm 2021, Trụ trì chùa Vân Long có Văn bản đề nghị xin 

chuyển 0,05 ha rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện chủ trương đầu 

tư Dự án Cải tạo, sửa chữa chùa Vân Long theo Quyết định số 1163/QĐ-UBND 

ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm tôn tạo lại di tích lịch 

sử cách mạng Chùa Vân Long, đồng thời mang ý nghĩa sâu sắc trong việc giáo 

dục truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa, tạo điểm nhấn thu hút khách tham 

quan và phát triển cho ngành du lịch của địa phương. 

Thông tin về khu rừng xin chuyển đổi mục đích: diện tích xin chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích khác là 0,05 ha tại ấp Tô Trung, xã Núi Tô, 

huyện Tri Tôn với hiện trạng đất trống chưa có rừng.  

Dự án đã đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường theo Giấy xác nhận đăng ký 

số 12/GXN-UBND ngày 17/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn. 

Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Cải tạo, sửa 

chữa chùa Vân Long, xã Núi Tô, huyên Tri Tôn đảm bảo các thủ tục pháp lý theo 

quy định. 

2. Trình tự, thủ tục trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất, rừng phòng hộ sang mục 

đích khác 

Trình tự, thủ tục thực hiện đảm bảo đúng theo quy định tại Khoản 3, Điều 

1 Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về trình 



tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể: 

- Từ ngày 24 tháng 5 năm 2021 đến ngày 8 tháng 6 năm 2021, các tổ chức 

đã gửi Văn bản đề nghị và hồ sơ xin chuyển mục đích rừng sang mục đích khác 

đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ, lập báo cáo trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh về các dự án có nhu cầu chuyển đồi diện tích đất rừng sang 

mục đích khác tại Văn bản số 1067/SNNPTNT-CCKL ngày 27 tháng 5 năm 2021 

và Văn bản số 1212/SNNPTNT-CCKL ngày 10 tháng 6 năm 2021. 

- Ngày 16 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định và 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định 

theo thẩm quyền tại kỳ họp gần nhất tại Văn bản số 2974/VPUBND-KTN ngày 

16 tháng 6 năm 2021. 

- Ngày 24 tháng 6 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 

tổ chức cuộc họp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn để xem xét, 

thẩm định và thống nhất đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh xem xét, quyết định chủ trương cho chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác của 03 Hồ sơ nêu trên. 

- Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có các báo cáo:  

Báo cáo thẩm định số: 171/BC-SNNPTNT ngày 25 tháng 6 năm 2021 về hồ sơ 

đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

của Công ty Cổ phần Trang trại bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao An Giang 

để thực hiện dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao An Giang; 

Báo cáo thẩm định số: 172/BC-SNNPTNT ngày 25 tháng 6 năm 2021 về hồ sơ 

đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

của Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn để thực hiện Dự án Du lịch nông nghiệp và 

tâm linh Hồ Tà Pạ; Báo cáo thẩm định số: 173/BC-SNNPTNT ngày 25 tháng 6 

năm 2021 về hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác để thực hiện dự án Cải tạo, sữa chữa chùa Vân Long. 

- Ngày 28 tháng 6 năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 

Tờ trình số 150/TTr-SNNPTNT trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ sang mục đích khác. 



3. Tác động của việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác đến độ che phủ rừng: 

Diện tích rừng và cây lâm nghiệp phân tán để tính độ che phủ rừng và cây 

lâm nghiệp phân tán của tỉnh hiện nay khoảng 79.224 ha, tương đương tỷ lệ độ 

che phủ rừng và cây lâm nghiệp phân tán toàn tỉnh là 22,4%. Diện tích rừng sản 

xuất trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích khác là 49 ha, chiếm tỷ lệ rất nhỏ 0,062%, là 

diện tích tràm tái sinh (rừng trồng) không phải rừng tự nhiên. Diện tích đất rừng 

phòng hộ trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển 

mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là 18,465 ha (của 2 dự án), chiếm tỷ 

lệ 0,13% (18,465/13.788,10 ha tổng diện tích rừng tập trung theo công bố hiện 

trạng rừng năm 2020), trong đó diện tích có trồng rừng nhưng chưa thành rừng là 

5,90 ha, còn lại là đất có cây tái sinh, vách núi, đường đi, hồ nước. 

Đồng thời, theo quy định khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác, chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế với diện 

tích tối thiểu bằng diện tích rừng chuyển đổi. Do vậy, diện tích và độ che phủ rừng 

của tỉnh sẽ không bị ảnh hưởng. 

4. Bố cục và nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị quyết 

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều, cụ thể như sau: 

Điều 1. Quyết định chủ trương:  

1. Cho chuyển 49,00 ha rừng sản xuất tại tiểu khu 13, khoảnh 7, xã Vĩnh 

Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang sang mục đích khác (xây dựng hệ thống 

chuồng trại, công trình phụ trợ, trồng cây nguyên liệu làm thức ăn cho bò sữa) để 

thực hiện Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao An Giang do 

Công ty Cổ phần Trang trại bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao An Giang làm 

chủ đầu tư. 

2. Cho chuyển 18,415 ha rừng phòng hộ tại tiểu khu 22, khoảnh 7, lô a3,  

thuộc địa bàn ấp Tô Hạ, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang sang mục đích 

khác để thực hiện Dự án Du lịch nông nghiệp và tâm linh Hồ Tà Pạ. 

3. Cho chuyển 0,050 ha đất rừng phòng hộ tại địa bàn ấp Tô Trung, xã Núi 

Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang sang mục đích khác để thực hiện Dự án Cải 

tạo, sửa chữa chùa Vân Long. 

Điều 2. Trách nhiệm thi hành. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành. 



Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển 

mục đích sử dụng rừng sản xuất, rừng phòng hộ sang mục đích khác. Ủy ban nhân 

dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (đính kèm dự thảo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. TU, HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh: CT và các PCT; 

- Các Sở: NNPTNT, TNMT, KHĐT; 

- UBND huyện Tri Tôn; 

- VPUBND tỉnh: LĐVP, KTN, TH; 

- Lưu: VT.  
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