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Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 

Ngày 30 tháng 11 năm 2020, Chi cục Kiểm lâm nhận được văn bản số 

1822/SNN-KH ngày 25/11/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

về việc tham gia ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án hồ 

chứa nước Phước Sơn, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên. 

Qua nghiên cứu nội dung văn bản kèm theo bản đồ ranh giới tạm thời 

khu vực đề xuất chủ trương dự án (chỉ đối chiếu, tính toán diện tích các loại đất 

trong khu vực ranh giới lòng hồ, bờ đập; đối với các công trình phụ trợ khác 

như đường giao thông và kênh dẫn thuộc đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp nên 

không tính toán diện tích), Chi cục Kiểm lâm có ý kiến như sau: 

1. Vị trí 

Khu vực thuộc một phần lô 8, 15, 13, 21, 23, khoảnh 5; lô 6, 8, 9, khoảnh 

6; tiểu khu 531, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng (đối chiếu 

theo bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 28 tháng 

01 năm 2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng). Hiện tại do Vườn Quốc gia Cát Tiên 

và UBND huyện Cát Tiên quản lý 

2. Diện tích 

Tổng diện tích khu vực lòng hồ ứng với mực nước lũ thiết kế: 8,2 ha. 

3. Về loại đất, loại rừng 

Căn cứ bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 

09 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kết quả 

điều chỉnh quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng tỉnh Lâm 

Đồng giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 thì khu vực đề xuất chủ 

trương xây dựng là đất quy hoạch lâm nghiệp thuộc đối tượng rừng đặc dụng 

(khoảng 7,54 ha) và đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp (khoảng 0,66 ha). 

4. Về hiện trạng rừng 

Đối chiếu bản đồ hiện trạng kiểm kê rừng năm 2014 ban hành kèm theo 

Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng về việc phê duyệt kết quả kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

năm 2014, thì khu vực có hiện trạng chủ yếu như sau: 
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a) Rừng lồ ô tự nhiên núi đất (LOO): khoảng 0,69 ha; 

b) Rừng trồng khác núi đất (RTK, trồng Điều năm 1999): khoảng 0,85 

ha; 

c) Đất đã trồng trên núi đất (DTR, trồng Điều năm 2012): khoảng 1,36 

ha; 

d) Đất nông nghiệp (DNN): khoảng 5,30 ha. 

5. Một số nội dung khác có liên quan 

Trước khi triển khai dự án đề nghị chủ đầu tư phải thực hiện kiểm kê chi 

tiết hiện trạng đất đai, tài nguyên rừng trên toàn bộ khu vực dự án làm cơ sở 

thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan theo đúng quy định. 

Trên đây là một số ý kiến liên quan đến chủ trương xây dựng hồ chứa 

nước Phước Sơn, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên. Đề nghị Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tổng hợp, giải quyết theo quy định./.  

 
Nơi nhận: P.CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; 

- Chi cục Thuỷ lợi; 

- Phòng Sử dụng và Phát triển rừng; 

- Lưu: VT, KL (SDR, g). 

 

         Lê Đình Việt 
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