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V/v tham gia ý kiến thẩm định Dự án 

Cửa hàng xăng dầu Vĩnh Sơn 

 

Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị có công văn số 995/SKH-DN ngày 
02/7/2020 về việc tham gia ý kiến thẩm định Dự án cửa hàng xăng dầu Vĩnh Sơn 
tại km 1061, đường Hồ Chí Minh, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 
của Công ty cổ phần Lâm sản Quảng trị (Sau đây viết tắt là Dự án và Công ty). 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT; căn cứ 
Khoản 3, Điều 30, Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Sau khi nghiên cứu 
Hồ sơ Dự án và báo cáo kết quả kiểm tra của Chi cục Kiểm lâm (văn bản số 
399/CCKL-QLBVR ngày 06/7/2020), Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến sau: 

1. Sự phù hợp quy hoạch 

Khu vực đề xuất dự án đầu tư Cửa hàng xăng dầu Vĩnh Sơn của Công ty Cổ 
phần Lâm sản Quảng Trị nằm trong diện tích thu hồi đất đã được UBND tỉnh phê 
duyệt tại Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 06/4/2015.  

Hiện tại, khu vực này đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất số BR 700163, cấp ngày 22/6/2016 cho Công ty Cổ phần Lâm sản 
Quảng Trị, với diện tích là 60.000 m

2
 (tương ứng 6,0 ha); mục đích sử dụng là 

đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. 

 Việc Công ty Cổ phần Lâm sản Quảng Trị đề xuất dự án đầu tư Cửa hàng 
xăng dầu Vĩnh Sơn với diện tích 1,2 ha nằm trong Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng của đơn vị là phù hợp.  

2. Ý kiến tham gia:  

Hiện tại, diện tích 1,2 ha dự kiến đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu Vĩnh 
Sơn, đơn vị đang tổ chức trồng gỗ (rừng) nguyên liệu. Căn cứ Luật lâm nghiệp 
năm 2017; Nghị định số 156/NĐ-CP/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính 
phủ hướng dẫn chi tiết thực hiện một số điều của Luật Lâm nghiệp; đối với diện 
tích có rừng, chủ đầu tư phải lập đầy đủ thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và 
phương án trồng rừng thay thế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực 
hiện dự án.  

Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT về Dự án cửa hàng xăng dầu 
Vĩnh của Công ty cổ phần Lâm sản Quảng Trị. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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