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Số:    1506    /SNN-QLCT 

V/v hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Xây 

dựng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp 

cảng cá Bắc Cửa Việt, huyện Gio Linh  

Quảng Trị, ngày  17     tháng  8  năm 2020 

Kính gửi: Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 1345/SNN-QLCT ngày 

29/7/2020 về việc tham gia ý kiến Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: 

Xây dựng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Bắc Cửa Việt, huyện Gio Linh. 

Đến nay, các cơ quan, đơn vị liên quan đã có ý kiến tham gia tại các văn bản sau:  

- Văn bản số 150/BC-BQL ngày 13/8/2020 của Ban Quản lý Cảng cá;  

- Văn bản số 1157/SCT-QLNL ngày 07/8/2020 của Sở Công thương;  

- Văn bản số 2026/SGTVT-QLCL ngày 13/8/2020 của Sở Giao thông vận tải;  

- Văn bản số 1337/SXD-HTKT ngày 11/8/2020 của Sở Xây dựng; 

- Văn bản số 170/CCTS-TS ngày 12/8/2020 của Chi cục Thuỷ sản. 

- Văn bản số 1250/SKH-KTN ngày 13/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Văn bản số 2758/STC-TCĐT ngày 13/8/2020 của Sở Tài chính; 

- Văn bản số 2516/STNMT-QLĐĐ ngày 14/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Văn bản số 733/KKT-QH&TN ngày 13/8/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế;  

Trên cơ sở các ý kiến tham gia, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ban QLDA 

ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT nhanh chóng triển khai thực hiện các nội 

dung sau: 

- Rà soát, tổng hợp ý kiến tại các văn bản nêu trên và chỉ đạo đơn vị tư vấn bổ 

sung, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, các cơ sở pháp lý liên 

quan (đặc biệt là ý kiến của Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý Cảng cá); có văn 

bản tổng hợp báo cáo giải trình từng ý kiến tham gia, kèm theo đề xuất hướng giải 

quyết nếu có vướng mắc. 

- Tích cực bám sát, phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ, 

hoàn thiện các thủ tục còn lại (phê duyệt báo cáo ĐTM, ý kiến thoả thuận đối với công 

trình xây dựng liên quan đến giao thông đường thủy nội địa...) để đảm bảo đầy đủ cơ 

sở tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư trong tháng 8/2020. 

Để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án: xây dựng, 

nâng cấp cơ sở dịch vụ hầu cần nghề cá tỉnh Quảng Trị, đề nghị Ban QLDA ĐTXD 

các công trình Nông nghiệp và PTNT nghiêm túc, khẩn trương thực hiện theo ý kiến 

chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị tại văn bản số 1307/UBND-NN ngày 27/3/2020./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Phó GĐ Sở Nguyễn Văn Huân; 

- Lưu: VT, KH-TC, QLCT. 
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