
 

 
BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /BNN-TCLN 

V/v rà soát, kiểm tra, đánh giá các dự án  

thủy điện có chuyển mục đích sử dụng  

rừng sang mục đích khác  

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2020 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

Thời gian qua, tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã gây sạt lở đất 

nghiêm trọng ở một số địa phương, qua đó đã có nhiều quan tâm của xã hội về 

vấn đề chuyển mục đích sử dụng rừng để làm các dự án thủy điện. Để đảm bảo 

kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng, nhất là rừng tự nhiên 

sang thực hiện các dự án thủy điện; đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin để 

tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội trong việc xây dựng chính sách phát triển 

lâm nghiệp gắn với phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo rà soát, đánh giá thực trạng các dự án thủy điện tại địa phương 

có chuyển mục đích sử dụng rừng (từ thời điểm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 

năm 2004 có hiệu lực thi hành), trong đó làm rõ các nội dung: 

- Các dự án thủy điện đã xây dựng và đang xây dựng đã được chuyển mục 

đích sử dụng rừng: Thống kê tổng số dự án, quy mô dự án (lớn, vừa và nhỏ); sử 

dụng diện tích rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng), loại rừng (rừng đặc dụng, rừng 

phòng hộ, rừng sản xuất), thời gian thực hiện đối với từng dự án. Đánh giá hiệu 

quả, tác động của các dự án thủy điện và tình hình triển khai thực hiện; đề xuất 

giải pháp trong thời gian tiếp theo. 

- Các dự án thủy điện trong quy hoạch, triển khai thực hiện trong giai đoạn 

2021 - 2030: Thống kê tổng số dự án, quy mô dự án (lớn, vừa và nhỏ); sử dụng 

diện tích rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng), loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng 

hộ, rừng sản xuất) đối với từng dự án. 

- Thống kê, đánh giá tình hình thực hiện trồng rừng thay thế tại các dự án 

thủy điện đã chuyển mục đích sử dụng rừng. 

(Có phụ biểu thống kê kèm theo) 

2. Giám sát chặt chẽ và kiên quyết tạm dừng việc chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích xây dựng các dự án thủy điện đối với các dự án chưa đảm bảo 

theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp và pháp luật có liên quan, các dự 

án có sử dụng nhiều diện tích rừng, nhất là rừng tự nhiên, tác động xấu đến môi 
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trường sinh thái, ảnh hưởng đến đời sống người dân. 

3. Đối với các dự án thủy điện mở mới bắt buộc phải đề nghị chuyển mục 

đích sử dụng rừng, đề nghị rà soát, giảm thiểu tối đa diện tích rừng tự nhiên phải 

chuyển mục đích sử dụng, tổ chức thẩm định, đánh giá chặt chẽ về hồ sơ, việc 

chấp hành các quy định của pháp luật về lâm nghiệp và pháp luật có liên quan, 

đặc biệt là thực hiện việc đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp 

luật về môi trường. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Lưu: VT, TCLN. 

 
 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hà Công Tuấn 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ biểu 01: TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN 

(Kèm theo Văn bản số …../BNN-TCLN ngày …. tháng … năm 2020) 

STT Tên dự án 

Quy 

mô  

công 

suất 

 (MW) 

Diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng (ha) Địa 

điểm 

 (Xã, 

huyện, 

tỉnh) 

Thời gian 

Tổng 

(ha) 

Phòng hộ Đặc dụng Sản xuất Năm  

xây 

dựng 

Năm  

hoàn 

thành 
Tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

1 2 3 
4 = (5+6 

+7+8+10) 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I. Dự án thủy điện chuyển mục đích sử dụng rừng đã xây dựng và vận hành 

1.1. Trước Chỉ thị số 13/CT-TW 

1.1.1. Các dự án thủy điện công suất lớn (>50 MW) 

1 Dự án A                       

2 Dự án B                       

3 …                       

1.1.2. Các dự án thủy điện công suất vừa và nhỏ (=<50 MW) 

1 Dự án C                       

2 Dự án D                       

3 …                       

1.2. Sau Chỉ thị số 13/CT-TW 

1.2.1. Các dự án thủy điện công suất lớn (>50 MW) 

1 Dự án E                       

2 Dự án F                       

3 …                       
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1.2.2. Các dự án thủy điện công suất vừa và nhỏ (=<50 MW) 

1 Dự án G                       

2 Dự án H                       

3 …                       

II. Dự án thủy điện chuyển mục đích sử dụng rừng đang xây dựng 

2.1. Trước Chỉ thị số 13/CT-TW 

2.1.1. Các dự án thủy điện công suất lớn (>50 MW) 

1 Dự án A                       

2 Dự án B                       

3 …                       

2.1.2. Các dự án thủy điện công suất vừa và nhỏ(=<50 MW) 

1 Dự án C                       

2 Dự án D                       

3 …                       

2.2. Sau Chỉ thị số 13/CT-TW 

2.2.1. Các dự án thủy điện công suất lớn (>50 MW) 

1 Dự án E                       

2 Dự án F                       

3 …                       

2.2.2. Các dự án thủy điện công suất vừa và nhỏ (=<50 MW) 

1 Dự án G                       

2 Dự án H                       

3 …                       

III. Dự án thủy điện trong quy hoạch, triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2030 

3.1. Các dự án thủy điện công suất lớn (>50 MW) 

1 Dự án…                       

2                         

3                         
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3.2. Các dự án thủy điện công suất vừa và nhỏ (=<50 MW) 

1 Dự án …                       

2                         

3                         

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ biểu 02: THỐNG KÊ DIỆN TÍCH TRỒNG RỪNG THAY THẾ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN 

ĐÃ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG 

(Kèm theo Văn bản số …../BNN-TCLN ngày …. tháng … năm 2020) 

STT Tên dự án 

Diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng 

(ha) 
Kết quả trồng rừng thay thế 

Rừng tự nhiên (ha) Rừng trồng (ha) Số tiền nộp (đ) 

Diện tích đã trồng rừng trồng thay thế (ha) 

Phòng hộ 

(ha) 

Đặc dụng 

(ha) 

Sản xuất 

(ha) 

1 Dự án A             

2 Dự án B             

3 ….             
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