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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 187/NQ-HĐND                                  Lâm Đồng, ngày 15 tháng 7 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 

Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để  
khai thác quặng bauxit giai đoạn 2020 - 2024 của Công ty TNHH  

Một thành viên Nhôm Lâm Đồng - TKV tại huyện Bảo Lâm 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14 

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 khoản 3 Điều 20 Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Xét Tờ trình số 4166/TTr-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác để thực hiện việc khai thác quặng bauxit giai đoạn 2020 - 

2024 tại huyện Bảo Lâm; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 

nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác  

Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để 

khai thác quặng bauxit giai đoạn 2020 - 2024 của Công ty TNHH Một Thành viên 

Nhôm Lâm Đồng - TKV tại huyện Bảo Lâm; cụ thể như sau: 

1. Diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng: 24,03 ha. 

2. Đối tượng rừng: Rừng sản xuất; cây rừng nằm xen kẽ trong các lô đất trống, 

đất sản xuất nông nghiệp không đủ tiêu chí để tách lô trạng thái rừng.  

3. Nguồn gốc rừng: Rừng trồng thông 3 lá bằng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước. 

4. Loại đất: Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản. 

5. Vị trí, địa điểm: Tiểu khu 460, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm; gồm: 

a) Diện tích đủ tiêu chí thiết kế lô trạng thái rừng: Một phần lô 7 khoảnh 4; lô 

13 khoảnh 5; các lô 2, 5 và 6 khoảnh 11; các lô 2, 9, 10, 15 và 16 khoảnh 12; lô 2 

khoảnh 13; 

b) Diện tích không đủ tiêu chí thiết kế lô trạng thái rừng: Một phần lô 12 

khoảnh 5; các lô 3, 4, 5, 7, 13, 21 và 22 khoảnh 12. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp thứ 

14 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Trần Đức Quận 
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