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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:   1648  /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 lợn sạch công nghệ cao  
 

                              

 

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị 

 

Ngày 26/8/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị nhận được văn 

bản số: 782/KKT-ĐTDN ngày 26/8/2020 của Ban quản lý Khu kinh tế về việc 

tham gia ý kiến th ẩm định dự án đầu tư Trang trại chăn nuôi lợn sạch công nghệ 

cao của Công ty TNHH số 1 Đại Lộc - Triệu Sơn. Sau khi nghiên cứu nội dung Dự 

án, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

- Cơ bản nhất trí chủ trương đầu tư của Dự án; việc đầu tư  Trang trại chăn 

nuôi lợn sạch công nghệ cao của Công ty TNHH số 1 Đại Lộc - Triệu Sơn phù hợp 

với định hướng tái cơ cấu lại ngành chăn nuôi lợn. Đặc biệt, là tái đàn lợn sau dịch 

tả lợn châu phi. 

- 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 và các văn bản về việc hướng dẫn chi tiết Luật Chăn 

nuôi; 

- Cần lưu ý khoảng cách từ trang trại chăn nuôi (quy mô của dự án là 

10.000con lợn thịt/năm là trang trại chăn nuôi quy mô lớn) đến khu tập trung xử lý 

chất thải, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là là 400m; trường học, bệnh viện, chợ, 

nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng khu dân cư tối thiểu 500m (theo 

Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT). 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế  xem xét, tổng 

hợp ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- GĐ Sở (b/c); 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

              

 

 

 

Trần Thanh Hiền  
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