
NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác đối với các công trình, dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4

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/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;

Xét Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Uỷ ban nhân 
dân thành phố về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang 
mục đích khác của Dự án Khu tái định cư phục vụ giải tỏa tuyến đường vành đai 
phía Tây tại xã Hòa Phú; Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 
của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích khác của Dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện gắn 
với khu sơ tán của thành phố - Giai đoạn 1; Tờ trình số 220/TTr-UBND ngày 06 
tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc chấp thuận chủ trương 
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Dự án Lòng hồ tại đập dâng 
Nam Mỹ thuộc các công trình phụ trợ dự án Nhà máy nước Hoà Liên; Báo cáo thẩm 
tra số 115/BC-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021, Báo cáo thẩm tra số 121/BC-
HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố; ý 
kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang 
mục đích khác đối với 03 công trình, dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với tổng 
diện tích là 620.140,0m2, cụ thể như sau:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  65 /NQ-HĐND      Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2021



- Dự án Khu tái định cư phục vụ giải tỏa tuyến đường vành đai phía Tây tại xã 
Hòa Phú, huyện Hòa Vang với diện tích 60.900,0m2.

- Dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện gắn với khu sơ tán của thành phố - 
Giai đoạn 1 thuộc xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang với diện tích 439.040,0m2.

- Dự án Lòng hồ tại đập dâng Nam Mỹ thuộc các công trình phụ trợ dự án Nhà 
máy nước Hoà Liên thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang với diện tích 120.200,0m2.

(Có bảng Phụ lục chi tiết kèm theo)
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố 

biểu quyết thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Uỷ ban nhân dân thành phố căn cứ nội dung Điều 1 của Nghị quyết này, tổ 

chức triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật. Lưu 
ý: Thực hiện việc trồng rừng thay thế đảm bảo theo quy định. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các tổ đại biểu và đại 
biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thi hành Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp giám sát 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết này đạt kết quả tốt.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá X, nhiệm 
kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021./.

CHỦ TỊCH 

Lương Nguyễn Minh Triết



Phụ lục
DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  65 /NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Trong đó Ghi 
chú

Số 
TT

Tên công trình, 
dự án Chủ đầu tư Địa điểm

Tổng diện 
tích dự án 

(m2) Đất rừng sản 
xuất (m2)

Đất rừng 
phòng hộ 

(m2)

Đất rừng 
đặc dụng 

(m2)

Đất nông 
nghiệp 
(m2)

Các loại đất 
khác (m2)

1

Dự án Khu tái định 
cư phục vụ giải tỏa 
tuyến đường vành 
đai phía Tây tại xã 
Hòa Phú

Ban Quản lý Dự án 
Đầu tư xây dựng 
các công trình Giao 
thông Đà Nẵng

Xã Hòa Phú, 
huyện Hòa 
Vang 64.000,00 60.900,00   1.700,00 1.400,00  

2

Trường bắn, thao 
trường huấn luyện 
gắn với khu sơ tán 
của thành phố - 
Giai đoạn 1

Bộ Chỉ huy Quân 
sự thành phố Đà 
Nẵng

Xã Hòa Ninh, 
huyện Hòa 
Vang 617.980,00 439.040,00    178.940,00  

3

Hạng mục Lòng hồ 
tại đập dâng Nam 
Mỹ thuộc các công 
trình phụ trợ Nhà 
máy nước Hoà 
Liên

Ban Quản lý Dự án 
đầu tư xây dựng 
các công trình dân 
dụng và công 
nghiệp

Xã Hòa Bắc, 
huyện Hòa 
Vang 852.800,00 120.200,00    732.600,00  

           
 Tổng cộng   1.534.780,00 620.140,00   1.700,00 912.940,00  


