
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 1617 /SNN-KHTC 
V/v tham gia ý kiến thẩm định dự án 

đầu tư Tổ hợp Nhà máy sản xuất 

cấu kiện bê tông đúc sẵn và bê tông 

thương phẩm. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày 31 tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. 

Ngày 21/8/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế có Văn bản số 758/KKT-ĐTDN 

về việc đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia ý kiến thẩm định dự án đầu 

tư Tổ hợp Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn và bê tông thương phẩm 

tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

Thuận Sơn đề xuất.  

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và 

PTNT; căn cứ vào 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, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến 

như sau: 

1. Về sự phù hợp với quy hoạch: Dự án đầu tư Tổ hợp Nhà máy sản xuất 

cấu kiện bê tông đúc sẵn và bê tông thương phẩm tại Khu kinh tế Đông Nam 

Quảng Trị do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thuận Sơn đề xuất thuộc phạm 

vi Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035, 

tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng chính phê duyệt tại Quyết định số 

1936/QĐ-TTg ngày 11/10/2016; phù hợp phân khu chức năng Quy hoạch phân 

khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị giai đoạn 1, tỉ lệ 1/2.000 được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2227/QĐ-UBND tỉnh ngày 15/8/2017. 

Dự án đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa cấu kiện trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ 

tầng, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm chi phí sản xuất, giá thành 

công trình và giảm thiểu chất thải, cải thiện môi trường.  

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. Trên cơ sở báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tại công 

văn số 548/CCKL-QLBVR ngày 26/8/2020, khu vực đề xuất dự án có diện tích 

khoảng 4,0 ha, trong đó cơ cấu diện tích như sau: diện tích đất chưa có rừng quy 

hoạch lâm nghiệp là 2,7ha; diện tích đất trống ngoài quy hoạch 3 loại rừng là 
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1,3ha. Khu đất đề xuất thực hiện dự án thuộc địa bàn xã Hải Quế, huyện Hải 

Lăng, tỉnh Quảng Trị. 

3. Ý kiến tham gia đối với dự án đề xuất 

Trên cơ sở những nội dung nêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất 

về Hồ sơ dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất. 

Trong quá trình thực hiện dự án, đề nghị nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với 

các cơ quan và địa phương liên quan thực hiện thủ tục chuyển đổi chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất theo đúng quy định. 

Trên đây là ý kiến tham gia thẩm định đối với dự án đầu tư Tổ hợp Nhà 

máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn và bê tông thương phẩm tại Khu kinh tế 

Đông Nam Quảng Trị do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thuận Sơn đề xuất. 

Đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định./.  
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