UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1855 /SNN-TTBVTV
V/v tham gia ý kiến thẩm định
dự án đầu tư nhà máy xay xát gạo
và hệ thống các công trình phụ
trợ tại KCN Nam Đông Hà

Quảng Trị, ngày 06 tháng 11 năm 2019

Kính gửi: Ban quản lý khu kinh tế.
Ngày 01 tháng 11 năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được công văn
số 987/KKT-ĐT&DN ban hành ngày 31/10/2019 của Ban quản lý khu kinh tế về
việc lấy ý kiến thẩm định dự án đầu tư nhà máy xay xát gạo và hệ thống các công
trình phụ trợ tại KCN Nam Đông Hà của Công ty cổ phần Nông sản Hữu cơ Quảng
Trị. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
1. Cơ bản thống nhất với Hồ sơ đề xuất dự án đầu tư nhà máy xay xát gạo và
hệ thống các công trình phụ trợ tại KCN Nam Đông Hà của Công ty cổ phần Nông
sản Hữu cơ Quảng Trị.
2. Để hoàn chỉnh nội dung dư án đề nghị Công ty Cổ phần Nông sản hữu cơ
Quảng Trị bổ sung:
- Các căn cứ pháp lý tại Chương I, Phần IV:
Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 chủ Chính Phủ về
kinh doanh và xuất khẩu gạo.
Thông tư 12/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kho chứa thóc và
Cơ sở xay, xát thóc gạo.
- Trong thuyết minh dự án cần đánh giá các yếu tố đáp ứng tiêu chuẩn về Kho
chứa thóc và Nhà máy xay xát như: Hệ thống chiếu sáng, kết cấu nhà xưởng ...
theo đúng Thông tư 12/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/02/2013 của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kho chứa thóc và
Cơ sở xay, xát thóc gạo.
Trên đây là ý kiến góp ý đối với dự án đầu tư nhà máy xay xát gạo và hệ
thống các công trình phụ trợ tại KCN Nam Đông Hà của Công ty cổ phần Nông
sản Hữu cơ Quảng Trị, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ban quản lý khu kinh tế
tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, PGĐ (Trần THanh Hiền);
- Lưu VT, TTBVTV.
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