
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /TTr-UBND Lai Châu, ngày      tháng     năm 2022 

  

TỜ TRÌNH 

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

đích khác để thực hiện Công trình xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông 

Km74+600; Km75+100/QL4D, tỉnh Lai Châu 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu. 

 

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

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; 

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

Chính phủ 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 kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị quyết 

định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu tại Báo cáo số 11/BC-HĐTĐ ngày  29 tháng 5 năm 2022. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác để thực hiện Công trình xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao 

thông Km74+600; Km75+100/QL4D, tỉnh Lai Châu (công trình) của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Lai Châu (chủ đầu tư), cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH 

1. Tên công trình: Công trình xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông 

Km74+600; Km75+100/QL4D, tỉnh Lai Châu. 

2. Địa điểm thực hiện: Xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. 

3. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu. 

4. Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Bảo trì kết cấu hạ tầng giao 

thông tỉnh Lai Châu. 

5. Loại, cấp công trình: Công trình sửa chữa, bảo trì đường bộ. 
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6. Mục tiêu đầu tư: Xử lý, khắc phục điểm đen tai nạn giao thông để đảm 

bảo an toàn giao thông trên đoạn đèo dốc nguy hiểm. 

7. Chỉ tiêu sử dụng đất: 1,38 ha, gồm 0,48 ha đất nông nghiệp (trong đó có 

0,3566 ha rừng trồng đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 

rừng); 0,8 ha đất phi nông nghiệp và 0,1 ha đất chưa sử dụng. 

8. Tổng mức đầu tư: 13.500.000.000 đồng từ nguồn vốn sự nghiệp chi hoạt 

động kinh tế đường bộ (Ngân sách nhà nước). 

9. Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

II. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ 

Công trình được đầu tư xây dựng nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao 

thông, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản; góp phần thúc đẩy phát triển du 

lịch, kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương. Do vậy việc 

đầu tư xây dựng công trình là hết sức cần thiết. 

III. HIỆN TRẠNG DIỆN TÍCH RỪNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT ĐỊNH 

CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG 

1. Diện tích: 0,3566 ha. 

2. Vị trí: Tại các lô 82a, 89a khoảnh 3 tiểu khu 165, xã Sơn Bình huyện 

Tam Đường tỉnh Lai Châu. 

3. Nguồn gốc hình thành: Toàn bộ diện tích rừng đề nghị chuyển mục 

đích sử dụng để thực hiện công trình có trạng thái rừng trồng gỗ núi đất (RTG); 

mật độ cây gỗ bình quân là 460 cây/ha; trữ lượng gỗ (cây đứng) bình quân là 

94,177 m3/ha; loài cây trồng là Tống quá sủ, Vối thuốc, Sơn tra, Bạch đàn; 

trồng năm 2010. 

4. Trữ lượng: 33,583 m3 gỗ cây đứng. 

5. Mục đích sử dụng: Rừng phòng hộ. 

6. Chủ quản lý rừng: Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tam Đường. 

IV. SỰ TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

1. Pháp luật về lâm nghiệp 

- Tổng diện tích rừng đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác là 0,3566 ha rừng trồng phòng hộ (theo Quy 

hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 tỉnh Lai Châu, được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012), tại 

xã Sơn Bình huyện Tam Đường, tổng trữ lượng rừng là 33,583 m3 gỗ cây đứng, 

do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tam Đường quản lý. 
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- Về trồng rừng thay thế: Sau khi công trình được chấp thuận chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, chủ đầu tư có trách 

nhiệm xây dựng phương án trồng rừng thay thế trình Sở Nông nghiệp và 

PTNT thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định, đảm 

bảo hoàn trả lại diện tích rừng phải chuyển đổi, góp phần duy trì độ che phủ 

rừng trên địa bàn. 

2. Pháp luật về đầu tư 

Công trình được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho phép chuẩn bị đầu tư 

tại Quyết định số 3298/QĐ-TCĐBVN ngày 20/7/2021; được Sở Giao thông vận 

tải phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng tại Quyết định số 

380/QĐ-SGTVT ngày 04/11/2021, điều chỉnh tại Quyết định số 25/QĐ-SGTVT 

ngày 19/01/2022. 

3. Pháp luật về đất đai 

Công trình có tên trong danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất được HĐND tỉnh chấp thuận tại Nghị quyết số 

09/NQ-HĐND ngày 29/3/2022; diện tích dự kiến phải thu hồi là 1,38 ha (đất 

nông nghiệp 0,48 ha; đất phi nông nghiệp 0,8 ha; đất chưa sử dụng 0,1 ha), 

diện tích dự kiến phải chuyển mục đích sử dụng là 0,36 ha đất rừng phòng hộ. 

4. Pháp luật về môi trường 

Chủ đầu tư đã xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường công trình, 

hiện đã gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định từ ngày 28/4/2022, trong 

báo cáo đánh giá tác động môi trường đã thể hiện rõ diện tích rừng bị ảnh hưởng 

bởi công trình. 

V. SỰ PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH 

1. Với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Công trình phù hợp Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 của huyện Tam Đường, được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 và được điều chỉnh, bổ sung quy 

mô tại Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 24/5/2022; công trình có trong kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 (công trình chuyển tiếp) được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định 1799/QĐ-UBND ngày 30/12/2021. Tại các Quyết định nêu 

trên, diện tích đất tại vị trí thực hiện công trình (1,38 ha, gồm: 0,48 ha đất nông 

nghiệp; 0,8 ha đất phi nông nghiệp; 0,1 ha đất chưa sử dụng) được quy hoạch 

sang mục đích đất giao thông thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. 
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2. Với quy hoạch lâm nghiệp 

Hiện tại, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang triển khai xây dựng, do đó nội dung quy 

hoạch lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện theo quy hoạch bảo vệ và 

phát triển rừng tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020 theo quy định tại Điều 59 

Luật Quy hoạch năm 2017. Diện tích rừng phải chuyển mục đích sử dụng thực 

hiện công trình ít, cơ bản không làm phá vỡ quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng 

giai đoạn 2011-2020 tỉnh Lai Châu đã được phê duyệt. 

Hiện tại, chủ đầu tư đã đăng ký đầy đủ diện tích thực hiện công trình để 

trình cấp có thẩm quyền xem xét chuyển từ quy hoạch đất rừng phòng hộ sang 

đất giao thông và tích hợp vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia 

để triển khai thực hiện, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất 

và quy hoạch hạ tầng giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh. 

3. Với quy hoạch hạ tầng giao thông vận tải 

Công trình phù hợp với quy hoạch hạ tầng giao thông vận tải và tình hình 

thực tiễn của tuyến đường; được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho phép chuẩn 

bị đầu tư tại Quyết định số 3298/QĐ-TCĐBVN ngày 20/7/2021. 

VI. HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÔNG TRÌNH 

Việc đầu tư xây dựng công trình và đưa vào vận hành sẽ phục vụ tốt nhu 

cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho các 

phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của các tỉnh thành trong cả 

nước qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai và cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng sang 

Trung Quốc, hạn chế tối đa nguy cơ tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về 

người và phương tiện của người tham gia giao thông; góp phần đảm bảo an ninh 

trật tự, giữ vững chủ quyền và biên giới quốc gia tại địa phương. 

Công trình phù hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-

2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. 

VII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Công trình xử 

lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông Km74+600; Km75+100/QL4D, tỉnh Lai 

Châu do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư, diện tích chuyển 

đổi là 0,3566 ha rừng trồng phòng hộ, thuộc địa phận xã Sơn Bình huyện Tam 

Đường tỉnh Lai Châu, hiện do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tam Đường 

quản lý. 
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(Xin gửi Dự thảo Nghị quyết kèm theo) 

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

định theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và 

Môi trường, Giao thông vận tải; 

- UBND huyện Tam Đường; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Ban Quản lý dự án và Bảo trì kết cấu hạ tầng 

giao thông tỉnh Lai Châu; 

- Lưu: VT, Kt1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Trọng Hải 
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