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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: 76/NQ-HĐND                                 Lâm Đồng, ngày 03 tháng 3 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác  

để thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Liên Đầm, huyện Di Linh của 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 5 

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; 

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; 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 1135/TTr-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 
sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn Liên Đầm; 
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo 
luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án 
Nhà máy xử lý chất thải rắn Liên Đầm, huyện Di Linh  

Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để 
thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Liên Đầm, huyện Di Linh của Công ty 
Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh như sau: 

1. Diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng: 8,07 ha.  

2. Đối tượng rừng:  

a) Rừng sản xuất: 8,03 ha.   

b) Rừng trên đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp: 0,04 ha. 

3. Nguồn gốc hình thành rừng: Rừng trồng thông 3 lá (5,99 ha trồng năm 1993; 
2,08 ha trồng năm 2015) bằng nguồn ngân sách nhà nước. 

4. Trữ lượng: 2.176 m3 gỗ. 

5. Loại đất: 8,03 ha đất quy hoạch lâm nghiệp và 0,04 ha đất quy hoạch ngoài 
lâm nghiệp. 
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6. Vị trí: thuộc lô 1, lô 2 và lô 3 khoảnh 3, Tiểu khu 660A, xã Liên Đầm, huyện 
Di Linh do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Di Linh quản lý. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

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 X kỳ họp thứ 
5 thông qua ngày 03 tháng 3 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 

 

Trần Đức Quận 
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