
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1434 /SNN-KHTC Quảng Trị, ngày  7  tháng 8  năm  2020 

V/v tham gia ý kiến thẩm định dự án 

đầu tư Khai thác mỏ đá làm vật liệu 

xây dựng thông thường và đất làm vật 

liệu san lấp đi kèm. 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị. 

Ngày 27/7/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị có Văn bản số 

1143/SKH-DN việc lấy ý kiến thẩm định dự án đầu tư Khai thác mỏ đá làm vật 

liệu xây dựng thông thường và đất làm vật liệu san lấp đi kèm, tại khu 2, thuộc xã 

Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hiền 

Minh Hồ. 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT; căn cứ Điều 

33, Luật Đầu tư và Khoản 3, Điều 30, Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Sau khi nghiên 

cứu Hồ sơ dự án đầu tư Khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường và 

đất làm vật liệu san lấp đi kèm, tại khu 2, thuộc xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, do 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hiền Minh Hồ lập và văn bản số 

480/CCKL-QLBVR ngày 03/8/2020 của Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và 

PTNT có ý kiến như sau: 

1. Sự phù hợp với quy hoạch 

Căn cứ Quyết định số 3330/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản 

tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 20/02/2020, Quyết định số 

1162/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc quyết định 

chủ trương đầu tư Công ty TNHH MTV Hiền Minh Hồ và điều chỉnh quyết định 

chủ trương đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc cho phép khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường và 

đất làm vật liệu san lấp đi kèm; 

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị phê duyệt trữ lượng đá và đất làm vật liệu san lấp đi kèm trong “Báo 

cáo kết quả thăm dò mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hải Lệ, thị 

xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị”; 

Diện tích 19,06 ha Công ty lập dự án đầu tư nằm trong khu vực diện tích 

41,76 ha, đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt có trữ lượng tại Quyết định 

số 193/QĐ-UBND ngày 17/11/2020. Đợt 1 Công ty đã được UBND tỉnh cấp chủ 



trương đầu tư 22,7 ha. Đợt 2 Công ty lập dự án với diện tích 19,06 ha. Như vậy, 

đề xuất Dự án đầu tư Khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường và đất 

làm vật liệu san lấp đi kèm, tại khu 2, thuộc xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, của 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hiền Minh Hồ là phù hợp. 

2. Về vị trí, diện tích, hiện trạng khu đất 

Căn cứ tọa độ vị trí, ranh giới khu vực lập dự án do Công ty cung cấp, đối 

chiếu với Bản đồ quy hoạch 3 loại rừng, bản đồ cập nhật diễn biến hiện trạng 

rừng năm 2019, ảnh vệ tinh. Khu vực khảo sát dự án có diện tích khoảng 

19,06ha, tại tiểu khu 835E, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị; là rừng trồng sản xuất 

của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Triệu Hải. 

  3. Kiến nghị 

- Tại Khoản 1, Điều 1, 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, quy định Khoản 4, Điều 41 của Nghị định 

156/2018/NĐ-CP: “Đối với dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng rừng, thì 

chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng là một nội dung trong chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án”. Do đó, đề nghị chủ đầu tư cần xác định chính xác diện 

tích, hiện trạng, đối tượng rừng cần chuyển đổi mục đích sử dụng sang thực hiện 

dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển đổi rừng theo 

đúng quy định. 

- Yêu cầu Công ty trong quá trình lập và triển khai dự án không làm ảnh 

hưởng, chồng lấn đến các quy hoạch trên địa bàn đã được phê duyệt, các dự án đã 

được cấp chủ trương đầu tư, hạn chế đến mức thấp nhất sử dụng đất có rừng 

trồng; trong trường hợp sử dụng đất có rừng trồng thì phải lập hồ sơ chuyển đổi 

mục đích sử dụng rừng, phương án trồng rừng thay thế theo đúng các quy định 

của Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai và các quy định hiện hành của Nhà nước. 

Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT về Dự án Khai thác mỏ đá 

làm vật liệu xây dựng thông thường và đất làm vật liệu san lấp đi kèm, tại khu 2, 

thuộc xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên Hiền Minh Hồ lập. 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); 

- Sở Tài nguyên &MT (phối hợp); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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 Nguyễn Hồng Phương 
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