
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:   1645   /SNN-KHTC Quảng Trị, ngày  04  tháng  9 năm  2020 

V/v tham gia ý kiến thẩm định dự án đầu tư 

Trang trại chăn nuôi tổng hợp gia súc, gia cầm 

của Công ty TNHH Trinh Minh Phong 
 

                              

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Ngày 25/8/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị nhận được văn 

bản số: 1325/SKH-DN ngày 24/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham 

gia ý kiến thẩm định dự án đầu tư Trang trại chăn nuôi tổng hợp gia súc, gia cầm 

của Công ty TNHH Trịnh Minh Phong. Sau khi nghiên cứu nội dung Dự án , Sở 

Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

- Nhất trí chủ trương đầu tư của Dự án  Trang trại chăn nuôi tổng hợp gia súc, 

gia cầm của Công ty TNHH Trịnh Minh Phong ; 

- Chủ đầu tư nên xem xét, điều chỉnh lại quy mô, phương thức chăn nuôi (100 

dê cái , 06 dê đực giống, 50 bò giống và 5.000 gà thả vườn) với diện tích đất  thực 

hiện dự án (1,87 ha)  một cách phù hợp nhất, để khai thác tối đa hiệu quả chăn 

nuôi. 

- Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư dự án phải thực hiện đúng các quy 

định của Luật Chăn nuôi và Luật Thú y, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 

21/01/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. 

- Xem xét hiện trạng đất đưa vào dự án để chuyển đổi mục đích sử dụng sử 

dụng đất phù hợp theo quy định hiện hành. 

Sở Nông nghiệp và PTNT  đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- GĐ Sở (b/c); 

- Chi cục CN-TY; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

              

 

 

 

Trần Thanh Hiền  
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