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

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1646   /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 gà công nghệ cao  

của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư  

và xây dựng Nguyên Tâm 

 

                              

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Theo đề nghị tại Văn bản số: 1328/SKH-DN ngày 24/8/2020 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về việc tham gia ý kiến thẩm định dự án đầ u tư Trang trại chăn nuôi gà 

công nghệ cao của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Nguyên Tâm; Sau 

khi nghiên cứu nội dung Dự án , Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị có ý 

kiến như sau: 

- Nhất trí chủ trương đầu tư của Dự án. 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. 

- Đồng thời, chủ đầu tư xem xét vị trí khu đất lập dự án để chuyển mục đích 

sử dụng đúng theo quy định pháp luật về đất đai. 

 Trên đây, là một số ý kiến tham gia của Sở Nông nghiệp và PTNT, đề nghị 

Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hơp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- GĐ (b/c); 

- Chi cục CN-TY; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

              

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
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