
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THƯỜNG XUÂN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TCKH 
V/v rà soát, thống kê các công 

trình/dự án có sử dụng rừng và  

đất lâm nghiệp  

Thường Xuân,  ngày        tháng 10 năm 2022 

 

 

  Kính gửi:  

- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Hạt Kiểm lâm. 

 

Thực hiện Công văn số 4585/SNN&PTNT-KL ngày 27/10/2022 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hoá về việc khẩn trương rà soát, cung cấp 

thông tin các dự án đã, đang triển khai và dự kiến triển khai thực hiện có sử dụng 

rừng và đất lâm nghiệp.  

UBND huyện Thường Xuân đề nghị các Phòng: Nông nghiệp và PTNT, 

Tài nguyên và Môi trường; Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện và Hạt Kiểm lâm 

thực hiện các nội dung sau: 

1. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện 

- Rà soát, thống kê đầy đủ các thông tin có liên đến các dự án đã, đang 

triển khai thực hiện kể từ ngày Quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2016-2025 được 

phê duyệt (ngày 29/8/2017) đến nay và các dự án dự kiến triển khai thực hiện 

đến 31/12/2025 có sử dụng diện tích rừng và đất lâm nghiệp.  

(Rà soát, thống kê theo Phụ biểu 01, 02, 04 gửi kèm) 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Ban QLDA đầu tư xây dựng thực hiện: 

- Rà soát, xác định chỉ tiêu còn lại diện tích đất lâm nghiệp theo quy hoạch 3 

loại rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2025 tại Quyết định số 3230/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2017 đến nay so với diện tích đất lâm nghiệp được phân bổ tại Quyết định 

số 2907/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 sau khi đã giảm trừ diện tích đất lâm nghiệp đã 

và đang sử dụng để triển khai thực hiện các công trình, dự án.  

(Rà soát, xác định chỉ tiêu theo Phụ biểu 03 gửi kèm) 

3. Hạt Kiểm lâm  

Cung cấp tọa độ các điểm khống chế phạm vi, diện tích công trình/dự án 

(Hệ tọa độ VN2000, núi chiếu 3o) cho Ban QLDA huyện để thống kê đầy đủ 

các thông tin theo Phụ biểu 01, 02, 04. 

Việc rà soát các dự án có sử dụng rừng và đất lâm nghiệp phải đảm bảo 

phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng 
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sản  xuất đã được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 

26/8/2022. 

UBND huyện đề nghị các phòng, ban, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao, khẩn trương thực hiện và báo cáo về UBND huyện (qua Phòng 

Tài chính - Kế hoạch) trước ngày 31/10/2022 để tổng hợp, cung cấp thông tin 

theo yêu cầu./.  

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Lương 



Phụ biểu 01:  

TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÓ SỬ DỤNG RỪNG  

VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP TỪ NGÀY 29/8/2017 ĐẾN NAY 

 

TT Tên dụ án 

Đã triển 

khai thực 

hiện 

Địa điểm 
Diện tích đất lâm nghiệp đã thực hiện chuyển 

mục đích để thực hiện các công trình/dự án (ha) 

Tọa độ các điểm khống chế 

phạm vi, diện tích công trình/dự án 

(Hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 3o) 

Huyện Xã Tổng Phòng hộ Đặc dụng Sản xuất X(m) Y(m) 

1           

2           

3           

…           

 

* Lưu ý: Các công trình, dự án phải có các điểm mốc tọa độ (VN2000, múi chiếu 30 ) khống chế phạm vi, ranh giới, diện tích. Nếu không có các tọa độ 

nêu trên thì không thể số hóa các công trình, dự án trên nền bản đồ Quy hoạch 3 loại rừng để đưa rà ngoài Quy hoạch. Sở Nông nghiệp và PTNT 

không thể rà soát, tổng hợp các công trình, dự án không đáp ứng đầy đủ thông tin nêu trên. 
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Phụ biểu 02:  

TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÓ SỬ DỤNG RỪNG  

VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP TỪ NGÀY 29/8/2017 ĐẾN NAY 

 

TT Tên dụ án 

Đang triển 

khai thực 

hiện 

Địa điểm 
Diện tích đất lâm nghiệp đang đề nghị chuyển 

mục đích để thực hiện các công trình/dự án (ha) 

Tọa độ các điểm khống chế 

phạm vi, diện tích công trình/dự án 

(Hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 3o) 

Huyện Xã Tổng Phòng hộ Đặc dụng Sản xuất X(m) Y(m) 

1           

2           

3           

…           

 

* Lưu ý: Các công trình, dự án phải có các điểm mốc tọa độ (VN2000, múi chiếu 30 ) khống chế phạm vi, ranh giới, diện tích. Nếu không có các tọa độ 

nêu trên thì không thể số hóa các công trình, dự án trên nền bản đồ Quy hoạch 3 loại rừng để đưa rà ngoài Quy hoạch. Sở Nông nghiệp và PTNT 

không thể rà soát, tổng hợp các công trình, dự án không đáp ứng đầy đủ thông tin nêu trên. 
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Phụ biểu 03:  

CHỈ TIÊU DIỆN TÍCH ĐẤT LÂM NGHIỆP QUY HOẠCH 3 LOẠI RỪNG TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2016-2025, 

SO VỚI CHỈ TIÊU ĐẤT LÂM NGHIỆP ĐƯỢC GIAO TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2907/QĐ-UBND NGÀY 26/8/2022  

SAU KHI ĐÃ GIẢM TRỪ DIỆN TÍCH ĐẤT LÂM NGHIỆP SỬ DỤNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH/DỰ ÁN ĐÃ  

VÀ ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
Đơn vị tính: Ha 

TT 
Huyện/thị xã/ 

thành phố 

Diện tích đất lâm nghiệp theo 

quy hoạch 3 loại rừng tỉnh 

Thanh Hóa giai đoạn 2016-2025 

Diện tích đất lâm nghiệp được 

phân bổ theo Quyết định số 

2907/QĐ-UBND ngày 

26/8/2022  

Tổng diện tích đất lâm nghiệp đã, 

đang được sử dụng thực hiện các 

công trình/dự án từ ngày 

29/8/2017 đến nay 

Chỉ tiêu sử dụng đất lâm 

nghiệp còn lại 

Phòng hộ 
Đặc 

dụng 
Sản xuất 

Phòng 

hộ 

Đặc 

dụng 
Sản xuất Phòng hộ 

Đặc 

dụng 
Sản xuất 

Phòng 

hộ 

Đặc 

dụng 

Sản 

xuất 

 Thường Xuân             
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Phụ biểu 04:  

TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN DỰ KIẾN THỰC HIỆN CÓ SỬ DỤNG RỪNG  

VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP ĐẾN 31/12/2025 

 

TT Tên dụ án 
Địa điểm 

Diện tích đất lâm nghiệp cần sử dụng để  

thực hiện các công trình/dự án (ha) 

Tọa độ các điểm khống chế phạm vi, 

diện tích công trình/dự án (Hệ tọa độ 

VN2000, múi chiếu 3o) 

Huyện Xã Tổng Phòng hộ Đặc dụng Sản xuất X(m) Y(m) 

1          

2          

3          

…          

 

* Lưu ý:  

- Trên cơ sở phụ biểu số 03, sau khi đã trừ đi diện tích được phân bổ tại Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 và diện tích đất lâm nghiệp đã 

chuyển mục đích và đang đề nghị chuyển mục đích để đăng ký các công trình dự án có sử dụng đất lâm nghiệp để đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng 

tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2025.  

- Các công trình, dự án phải có các điểm mốc tọa độ (VN2000, múi chiếu 30 ) khống chế phạm vi, ranh giới, diện tích. Nếu không có các tọa độ nêu 

trên thì không thể số hóa các công trình, dự án trên nền bản đồ Quy hoạch 3 loại rừng để đưa rà ngoài Quy hoạch. Sở Nông nghiệp và PTNT không 

thể rà soát, tổng hợp các công trình, dự án không đáp ứng đầy đủ thông tin nêu trên. 
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