
 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  1621  /SNN-TTBVTV 

V/v tham gia ý kiến dự án đầu tư xây 

dựng trang trại nhà mái trồng dược 

liệu-cỏ ngọt, đinh lăng công nghệ cao 

Quảng Trị, ngày  01 tháng 9 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được công văn số 1347/SKH-DN ngày 

26/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 

trang trại trồng dược liệu-cỏ ngọt, đinh lăng công nghệ cao và sản xuất điện mặt 

trời áp mái công suất dưới 1MW của các Công ty: Công ty TNHH đầu tư sản xuất 

TMDV SHP; Công ty Cổ phần Kesaf; Công ty TNHH Solar Kesaf 1; Công ty 

TNHH Solar Kesaf 2. Sau khi nghiên cứu Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như 

sau: 

1. Nội dung của Dự án “Xây dựng trang trại nhà mái trồng dược liệu - cỏ 

ngọt, đinh lăng công nghệ cao và sản xuất điện mặt trời áp mái công suất dưới 

1MW” của các Công ty nói trên phù hợp với định hướng và chiến lược phát triển 

của Ngành trong giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030. 

2.  Để đảm bảo cây trồng phát triển và cho hiệu quả dưới mái điện năng 

lượng mặt trời, đề nghị doanh nghiệp lưu ý lựa chọn loại cây trồng phù hợp và có 

khoảng hở giữa các tấm pin và giữa các mái lợp. 
 

 

Nơi nhận:                                    
- Như trên;                                         

- GĐ Sở, PGĐ Sở: Trần Thanh Hiền; 

- Lưu VT, TTBVTV(Th). 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Trần Thanh Hiền 
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