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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

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

Số: 10/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 19 tháng 3 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện 
Dự án đường giao thông liên xã Phước Đại đi Phước Tân, huyện Bác Ái _______________________________________ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 17 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ 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 Đất đai năm ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
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 quyết số 115/NQ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính 

phủ về một số cơ chế chính sách hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã 
hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018 - 2023; 

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong quy hoạch 03 loại 
rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2025; 

Căn cứ Văn bản số 204/TTg-NN ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 
đích khác để thực hiện một số dự án theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; 

Xét Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về 
chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án 
đường giao thông liên xã Phước Đại đi Phước Tân, huyện Bác Ái; Báo cáo thẩm 
tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân 
dân tại kỳ họp. 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Cho phép chuyển mục đích sử dụng 12,06 ha đất rừng, trong 

đó: 4,37 ha đất có rừng tự nhiên (4,08 ha đất quy hoạch phòng hộ và 0,29 ha 
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đất quy hoạch sản xuất) và 7,69 ha đất chưa có rừng (5,98 ha quy hoạch 
phòng hộ; 1,71 ha quy hoạch sản xuất) sang mục đích khác để thực hiện dự 
án đường giao thông liên xã Phước Đại đi Phước Tân, huyện Bác Ái. 

 
Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh: 
- Chỉ đạo các cơ quan liên quan cập nhật, tích hợp vào Quy hoạch tỉnh 

(Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050).  
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo 

Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết.  

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X kỳ họp 
thứ 17 thông qua ngày 19 tháng 3 năm 2021./.  

 
 CHỦ TỊCH 
  

Nguyễn Đức Thanh 
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