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Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị. 
 

Theo đề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị tại công văn số 

675/KKT-ĐTDN ngày 29/7/2020 về việc tham gia ý kiến về chủ trương nghiên 

cứu, đề xuất dự án đầu tư trang trại nuôi chim Trĩ hướng thịt Nam Minh tại xã Gio 

Quang, huyện Gio Linh; Qua nghiên cứu hồ sơ gửi kèm và đối chiếu tọa độ ranh 

giới khu vực dự án với bản đồ hiện trạng rừng 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT có 

ý kiến như sau:  

1. Về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và 

quy hoạch sử dụng đất. 

Dự án đã được UBND huyện Gio Linh đồng ý chủ trương nghiên cứu, khảo 

sát và lập dự án đầu tư Trại chăn nuôi Chim Trĩ hướng thịt Nam Minh tại công văn 

số 825/UBND-NN ngày 30/6/2020. 

Tuy nhiên, dự án chưa thể hiện rõ vị trí tọa độ và ranh giới khu vực thực hiện 

dự án nên Chi cục Kiểm lâm (được Sở Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ quản 

lý chuyên ngành) chưa có cơ sở để kiểm tra có hay không có diện tích rừng bị ảnh 

hưởng bởi dự án. Do đó, đề nghị chủ đầu tư bổ sung để làm cơ sở xác định cụ thể 

đối tượng quy hoạch và diện tích rừng bị ảnh hưởng. 

Trường hợp khu vực trên có rừng, đề nghị chủ đầu tư thực hiện việc chuyển 

đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định Luật Lâm 

nghiệp năm 2017; Nghị định số 83/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp ngày 

15/11/2017 hoặc có phương án sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp trong rừng 

phòng hộ theo Điều 57, Luật Lâm nghiệp hoặc sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết 

hợp trong rừng sản xuất theo Điều 60, Luật Lâm nghiệp, 2017. 

2. Về chăn nuôi Chim Trĩ  

Căn cứ Hồ sơ dự án Trại chăn nuôi chim Trĩ hướng thịt Nam Minh, Chim trĩ 

đỏ khoang cổ (Danh pháp khoa học: Phasianus colchicus torquatus) là loài chim 

đẹp và hiếm. Ở Việt Nam, sau khi bảo tồn và nhân nuôi thành công tại Trung tâm 

bảo tồn động vật hoang dã - Viện chăn nuôi Quốc gia từ năm 2006 đến nay, đàn 

chim đã phát triển tăng đàn đáng kể.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_ph%C3%A1p_khoa_h%E1%BB%8Dc


 

Hiện nay, chim Trĩ đỏ khoang cổ vẫn đang có tên trong danh lục sách đỏ động 

vật Việt Nam và  được xếp vào mức độ đe dọa cấp R (cấp ít quan tâm) và đối chiếu 

với Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản 

lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán 

quốc tế các loài Động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài này, không có tên trong 

danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật hoang dã 

nguy cấp thuộc phụ lục CITES. Do đó, chủ đầu tư được phép lập trang trại chăn nuôi 

chim Trĩ lấy thịt.  

Tuy nhiên, việc nuôi loài chim này, đề nghị chủ đầu tư phải thực hiện đúng 

theo quy định  tại  Điều 11 của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 

năm 2019 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật liên quan. 

Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia ý kiến để Ban quản lý Khu kinh tế xem 

xét, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ Sở (B/c); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, KHTC. 

          KT. GIÁM ĐỐC 

          PHÓ GIÁM ĐỐC       
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