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V/v tham gia ý kiến về hồ sơ bổ sung của 

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh khai 

thác CSHT Khu công nghiệp Quán Ngang 

- GĐ 3 tại huyện Gio Linh. 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Licogi 13. 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Văn bản số 480/CV-BĐTCN-
LICOGI13 của Công ty Cổ phần Licogi 13 về việc bổ sung tài liệu dự án: Đầu tư 
xây dựng và kinh doanh khai thác CSHT Khu KCN Quán Ngang giai đoạn 3. Sau 
khi nghiên cứu nội dung bổ sung của Dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến 
như sau: 

Trên cơ sở ý kiến tham gia của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 
1276/SNN-KHTC ngày 20/7/2020, Công ty cổ phần Licogi 13 đã tiếp thu và bổ 
sung tọa độ khu vực đề xuất dự án vào Hồ sơ đề xuất dự án (đã được Chi cục 
Kiểm lâm kiểm tra, báo cáo tại văn bản số 527/CCKL-QLBVR ngày 19/8/2020).  

1. Về vị trí, hiện trạng:  
Khu vực đề xuất Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh khai thác cơ sở hạ 

tầng Khu công nghiệp Quán Ngang 3, có tổng diện tích 117,1 ha, thuộc địa bàn xã 
Gio Châu, huyện Gio Linh, có các điểm tọa độ được xác định. Bao gồm: Đất có 
rừng trồng sản xuất 16,8ha; Đất không có rừng quy hoạch cho rừng sản xuất: 
83,5ha; Đất không có rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng: 16,8ha. Đất do hộ gia 
đình quản lý. 

2. Kiến nghị, đề xuất: 
- Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 83/2020/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, sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 41, Nghị định 156 có 
quy định: “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 vậy, khu vực thực hiện dự án có 16,8ha rừng trồng sản 
xuất, đề nghị chủ đầu tư lập hồ sơ trình chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng 
rừng theo đúng quy định tại Nghị định 83/2020/NĐ-CP trước khi cấp chủ trương 
đầu tư dự án của cấp có thẩm quyền.  

Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT về Hồ sơ bổ sung của Dự án 
đầu tư xây dựng và kinh doanh khai thác CSHT Khu công nghiệp Quán Ngang-GĐ 3 
tại huyện Gio Linh. Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến đề nghị Công ty cổ phần 
Licogi 13 lập thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BQL Khu Kinh tế tỉnh (thẩm định); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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