
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  577  /SNN-KHTC Quảng Trị, ngày  7  tháng  4  năm  2020 

V/v tham gia ý kiến thẩm định Dự án 

nhà máy sản xuất mộc dân dụng, ván 

ép phủ phim 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị. 

Ngày 30/3/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị có Văn bản số 

457/SKH-DN về việc lấy ý kiến thẩm định Dự án nhà máy sản xuất mộc dân dụng, 

ván ép phủ phim. 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT; căn cứ 

Điều 33, Luật Đầu tư và Khoản 3, điều 30, Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 

12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Sau khi nghiên cứu Hồ sơ Dự án nhà máy sản xuất mộc dân dụng, ván ép phủ 

phim do Công ty TNHH Sản xuất gỗ Huy Hoàng lập, Sở Nông nghiệp và PTNT 

có ý kiến sau: 

1. Căn cứ Quy hoạch và định hướng chung của phát triển chế biến sản 

phẩm gỗ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đề án phát triển xuất khẩu 

hàng hóa tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định 

số 3124/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị) và trên cơ sở 

định hướng chung của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 

từng bước nâng cao giá trị gia tăng của gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ, nên việc 

đầu tư dự án nhà máy sản xuất mộc dân dụng, ván ép phủ phim do Công ty 

TNHH sản xuất gỗ Huy Hoàng đề xuất đầu tư là phù hợp. Do đó, Sở Nông nghiệp 

và PTNT thống nhất về chủ trương đầu tư Dự án. 

2. Một số nội dung đề nghị bổ sung, lưu ý: 

- Nhu cầu gỗ nguyên liệu của nhà máy khi đi vào hoạt động đảm bảo công 

suất hoạt động khoảng 800 - 850 m
3 

gỗ xẻ/năm. Tuy nhiên, trong hồ sơ dự án, 

nhà đầu tư chỉ nêu nguyên liệu đầu vào là nhập ván ghép thanh, ván lạng của 

Công ty TNHH MTV Gỗ Nguyên Phong, Công ty TNHH chế biến gỗ Quang 

Huy, Công ty TNHH Ván Lạng Nhật Anh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Vì vậy, để 

đảm bảo nguồn nguyên liệu hoạt động ổn định và bền vững, đề nghị chủ đầu tư 

nên bổ sung các giải pháp về phát triển bền vững, sản xuất phải gắn liền với thu 

mua và tiêu thụ sản phẩm; thu mua gỗ để chế biến có nguồn gốc hợp pháp, được 

cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn Quốc tế (FSC) để sản xuất 

ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao.  

- Việc đánh giá đúng thực trạng về sản xuất, tiêu thụ gỗ và sản phẩm chế 

biến từ gỗ, nhất là sản xuất các mặt hàng mộc dân dụng, ván ép phủ phim trên địa 

bàn là rất cần thiết để xác định quy mô, tính chất đầu tư cũng như việc đề xuất 

các giải pháp phù hợp cho việc xác định nguồn nguyên liệu đầu vào và tiêu thụ 

sản phẩm sau chế biến, để đảm bảo cho nhà máy hoạt động ổn định lâu dài. Do 



đó, đề nghị chủ đầu tư cần đánh giá đúng thực trạng và các tiêu chí cơ bản phục vụ 

cho Dự án (diện tích rừng trồng sản xuất, sản lượng gỗ rừng trồng hàng năm, đặc 

biệt là sản lượng gỗ có chứng chỉ FSC, công suất thực tế của các nhà máy chế biến 

ván ghép thanh trên địa bàn....). Số liệu cần cập nhật đến cuối năm 2019.  

- Trong quá trình thực hiện dự án máy sản xuất mộc dân dụng, ván ép phủ 

phim, nhà đầu tư nên tuân thủ và tổ chức thực hiện các quy định về gỗ hợp pháp 

theo Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi Luật lâm nghiệp, quản trị rừng và 

thương mại lâm sản giữa Việt Nam và Liên minh Châu âu (VPA/PLEGT) nhằm 

nâng cao hiệu quả về kinh tế, xã hội, môi trường.  

Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT về Dự án nhà máy sản xuất 

mộc dân dụng, ván ép phủ phim do Công ty TNHH sản xuất gỗ Huy Hoàng lập. 

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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