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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 61/QĐ-UBND                                    Lâm Đồng, ngày 13 tháng 1 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 
Điều chỉnh phạm vi, ranh giới diện tích đất lâm nghiệp và  

cơ cấu 03 loại rừng giao Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

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

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Lâm nghiệp;  

Căn cứ Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh phê 
duyệt kết quả điều chỉnh quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu 03 loại rừng 
tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 
trình số 249/TTr-SNN ngày 25 tháng 12 năm 2019,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh phạm vi, ranh giới, diện tích đất lâm nghiệp, phân loại 
rừng theo chức năng và giao Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý, như sau: 

1. Tổng diện tích giao quản lý: 11.902,5 ha. 

a) Tổng diện tích đất lâm nghiệp: 11.902,5 ha. 

b) Cơ cấu 03 loại rừng:  

- Đất rừng phòng hộ đầu nguồn: 5.726,7 ha; trong đó: Rừng phòng hộ rất xung 
yếu: 2.065,1 ha; rừng phòng hộ xung yếu: 3.661,6 ha. 

- Đất rừng sản xuất: 6.175,8 ha. 

2. Diện tích giao quản lý theo địa bàn hành chính, như sau: 

a) Huyện Đam Rông: Tổng diện tích: 11.429,6 ha. 

Tổng diện tích đất lâm nghiệp: 11.429,6 ha; trong đó: Đất rừng phòng hộ đầu 
nguồn: 5.572,7 ha (gồm: rừng phòng hộ rất xung yếu: 2.065,1 ha; rừng phòng hộ xung 
yếu: 3.507,6 ha); đất rừng sản xuất: 5.856,9 ha. 

b) Huyện Lâm Hà: Tổng diện tích: 472,9 ha; trong đó: Đất rừng phòng hộ đầu 
nguồn xung yếu: 154,0 ha; đất rừng sản xuất: 318,9 ha. 
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3. Vị trí, ranh giới giao quản lý: Gồm 15 tiểu khu thuộc địa giới hành chính 02 
xã trên địa bàn huyện Đam Rông và 02 tiểu khu thuộc địa giới hành chính 01 xã trên 
địa bàn huyện Lâm Hà; cụ thể: 

3.1. Địa bàn huyện Đam Rông: 

a) Xã Đạ K’Nàng, gồm các tiểu khu: 233, 237, 238, 218B; 

b) Xã Phi Liêng, gồm các tiểu khu: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 209B, 
210B, 218A, 234A. 

3.2. Địa bàn huyện Lâm Hà: xã Phúc Thọ, gồm các tiểu khu: 236, 251. 

(Chi tiết vị trí, ranh giới, diện tích kèm theo bản đồ tỷ lệ 1/25.000 và biểu tổng 
hợp đính kèm). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao các sở, ngành liên quan: 

a)  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng xây dựng phương 
án quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng trên diện tích đất, rừng được giao quản 
lý. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện Đam 
Rông, Lâm Hà; Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng và các đơn vị liên quan: (i) bàn 
giao ranh giới diện tích đất, rừng nêu trên để Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng 
quản lý; (ii) bàn giao diện tích đưa ra ngoài đất lâm nghiệp để UBND các huyện Đam 
Rông và Lâm Hà quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.  

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về sự phù hợp, số liệu của kết quả rà soát, 
điều chỉnh diện tích đất lâm nghiệp và cơ cấu 03 loại rừng giao Ban quản lý rừng 
phòng hộ Phi Liêng quản lý và diện tích đất đưa ra ngoài đất lâm nghiệp giao địa 
phương quản lý. 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Hướng dẫn, chỉ đạo đo đạc, cắm mốc ranh giới theo phạm vi, ranh giới, diện 
tích đất điều chỉnh tại Quyết định này; bàn giao mốc giới trên thực địa (mốc bằng vật 
liệu cứng cố định hoặc bằng tọa độ các vị trí mốc,...) cho Ban quản lý rừng phòng hộ 
Phi Liêng, UBND các huyện Đam Rông, Lâm Hà quản lý.  

- Điều chỉnh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính 
đối với diện tích đất, rừng giao Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng tại Quyết định 
này. 

2. Giao Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng: 

a) Xây dựng phương án quản lý, sử dụng đất, rừng được giao (trên cơ sở diện 
tích được giao tại Quyết định này và hiện trạng tài nguyên rừng theo kết quả kiểm kê 
rừng tại Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh; kết quả theo 
dõi diễn biến tài nguyên rừng năm 2018, 2019) trình cấp có thẩm quyền thẩm định, 
phê duyệt để tổ chức thực hiện. 

b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và 
Môi trường trong việc xác định phạm vi, ranh giới diện tích đất, rừng được giao; cắm 
mốc ranh giới (mốc bằng vật liệu cứng cố định hoặc bằng tọa độ các vị trí mốc,...) và 
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tiếp nhận bàn giao mốc giới trên thực địa; lập các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất; phối hợp bàn giao diện tích đất đưa ra ngoài đất lâm nghiệp để địa 
phương quản lý. 

3. Giao UBND huyện Đam Rông, Lâm Hà: 

a) Phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc xác định phạm vi, ranh 
giới, diện tích đất, rừng giao Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý. 

b) Chỉ đạo tiếp nhận và giao các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch quản 
lý, sử dụng đối với diện tích đất đưa ra ngoài đất lâm nghiệp theo quyết định phê 
duyệt của UBND tỉnh, theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; và thay thế Quyết 
định số 1427/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh phạm 
vi, ranh giới, diện tích đất lâm nghiệp và cơ cấu 03 loại rừng giao Ban quản lý rừng 
phòng hộ Phi Liêng quản lý. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các 
sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Đam Rông, Lâm Hà; Trưởng Ban quản lý rừng 
phòng hộ Phi Liêng và Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
 

Phạm S 
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BIỂU TỔNG HỢP VỊ TRÍ DIỆN TÍCH ĐẤT LÂM NGHIỆP  
VÀ CƠ CẤU 03 LOẠI RỪNG GIAO BAN QUẢN LÝ  

RỪNG PHÒNG HỘ PHI LIÊNG QUẢN LÝ 
(Kèm theo Quyết định số 62/QĐ-UBND  

ngày 13  tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng) 

Đơn vị tính: ha 

Rừng phòng hộ đầu 
nguồn 

Stt Huyện Xã 
Tiểu 
khu 

Cộng 

Cộng 
Rất 

xung 
yếu 

Xung 
yếu 

Rừng 
sản 
xuất 

233 478,3       478,3 

237 897,6 897,6   897,6   

238 673,7 673,7   673,7   

Đạ 
K'Nàng 

218B 501,1       501,1 

Cộng 4 2.550,7 1.571,3   1.571,3 979,4 

211 779,7       779,7 

212 1.346,5       1.346,5 

213 1.523,0 1.523,0   1.523,0   

214 948,0       948,0 

215 589,2       589,2 

216 595,2       595,2 

217 1.236,1 1.235,5 1.235,5   0,6 

209B 829,6 829,6 829,6     

210B 602,6       602,6 

218A 413,3 413,3   413,3   

Phi 
Liêng 

234A 15,7       15,7 

Đam 
Rông 

Cộng 11 8.878,9 4.001,4 2.065,1 1.936,3 4.877,5 

1 

Cộng 15 11.429,6 5.572,7 2.065,1 3.507,6 5.856,9 

2 Lâm Hà Phúc 236 154,0 154,0   154,0   
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Rừng phòng hộ đầu 
nguồn 

Stt Huyện Xã 
Tiểu 
khu 

Cộng 

Cộng 
Rất 

xung 
yếu 

Xung 
yếu 

Rừng 
sản 
xuất 

Thọ 251 318,9       318,9 

Cộng 2 472,9 154,0   154,0 318,9 

Cộng   2 472,9 154,0   154,0 318,9 

Tổng cộng   17 11.902,5 5.726,7 2.065,1 3.661,6 6.175,8 
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