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Quảng Trị, ngày        tháng  9  năm 2021 

 

Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Ngày 20/9/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 

2035/SKH-DN ngày 14/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý 

kiến thẩm định dự án Trồng và chế biến cây dược liệu kết hợp chăn nuôi lợn thịt 

của hộ kinh doanh Lê Văn Hải tại xã Trung Giang và Gio Mỹ, huyện Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị. Sau khi nghiên cứu nội dung hồ sơ Dự án, Sở Nông nghiệp và 

PTNT có ý kiến như sau: 

1. Về tính tính phù hợp của dự án 

Dự án phù hợp với chủ trương, định hướng, chiến lược tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp của tỉnh. Đặc biệt việc sử dụng chất thải từ chăn nuôi để làm phân 

hữu cơ phục vụ sản xuất dược liệu là phù hợp với mục tiêu sản xuất nông nghiệp 

tuần hoàn, thân thiện với môi trường. 

2. Về nội dung đề xuất dự án 

- Quy mô chăn nuôi của dự án là 500 con lợn thịt theo quy định tại Điều 

21, Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ về hướng dẫn chi 

tiết Luật Chăn nuôi là trang trại chăn nuôi quy mô vừa; tại Điều 5, Thông tư số 

23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc 

hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi, quy 

định“Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô vừa đến khu tập trung xử lý 

chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 200 mét; trường học, 

bệnh viện, chợ tối thiểu là 300 mét”. Tuy nhiên, tại hồ sơ dự án chưa thể diện 

được khoảng cách từ trang trại của dự án đến các địa điểm nêu trên, đề nghị chủ 

dự án tuân thủ quy định trên và bổ sung vào hồ sơ dự án. 

- Về nội dung chăn nuôi lợn thịt : Hồ sơ dự án còn sơ sài, đề nghị chủ dự 

án bổ sung các nội dung giải pháp về con giống, chuồng trại, thức ăn, nước uống, 

vệ sinh thú y, quy trình chăn nuôi, xử lý chất thải, giải pháp thị trường tiêu thụ 

sản phẩm; 

- Việc thực hiện dự án “trồng và chế biến cây dược liệu kết hợp chăn nuôi 

lợn thịt” trên một vùng đất nên đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu, bố trí sơ đồ vùng 



sản xuất dược liệu đảm bảo khoảng cách an toàn (tối thiểu 100 m) với khu vực 

chăn nuôi để phù hợp với tiêu chuẩn quy định về sản xuất dược liệu an toàn. 

3. Về hiện trạng khu đất thực hiện dự án 

Tổng diện tích khảo sát dự án trồng dược liệu Gio Linh là 18,84 ha (trên địa 

bàn xã Gio Mỹ 9,46 ha, trên địa bàn xã Trung Giang 9,38 ha). Cụ thể như sau: 

* Khu vực thực hiện dự án trên địa bàn xã Gio Mỹ có diện tích 9,46 ha, thuộc 

các lô 42, 46 khoảnh 1 tiểu khu 569, trong đó các loại đất loại rừng như sau: 

TT 
Loại đất loại 

rừng 

Diện tích 

(ha) 

Chức năng rừng quy 

hoạch 3 loại rừng 
Chủ rừng 

1 Đất không có rừng 9,46 ha   

- QHPH: 0,05 ha UBND xã 

- QHSX: 1,95 ha UBND xã 

- Ngoài 3LR: 7,56 ha HGĐ/UBND xã 

* Khu vực thực hiện dự án trên địa bàn xã Trung Giang có diện tích 9,38 

ha, thuộc các lô 22, 23 khoảnh 1 tiểu khu 568G, trong đó các loại đất loại rừng 

như sau: 

TT Loại đất loại rừng 
Diện tích 

(ha) 

Chức năng rừng quy 

hoạch 3 loại rừng 
Chủ rừng 

1 Đất không có rừng 9,38 ha   

- QHPH: 2,32 ha UBND xã 

- Ngoài 3LR: 7,06 ha HGĐ/UBND xã 

Đối chiếu với bản đồ hiện trạng rừng năm 2020, trong khu đất tại xã Gio 

Mỹ có 0,05 ha đất quy hoạch rừng phòng hộ, 1,95 ha đất quy hoạch rừng sản 

xuất; Khu đất tại xã Trung Giang có 2,32 ha quy hoạch rừng phòng hộ. 

Đối với những diện tích trên, để triển khai thực hiện dự án, đề nghị Chủ đầu 

tư liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn về thủ tục chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của Luật đất đai. 

(Tọa độ, ranh giới thực hiện dự án theo phụ lục 1 đính kèm) 

4. Một số nội dung khác 

Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, đề nghị chủ đầu tư: 

- Thực hiện đúng các quy định của Luật Trồng trọt, Luật Thú y; Thông tư 

số 07/2016/TT-NNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quy 

định phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và các quy định về chăn nuôi theo 

quy định của Luật Chăn nuôi; Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 

của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Thông tư số 



23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về 

Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi; 

- Liên hệ với các cơ quan chuyên môn trên địa bàn (Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Các trạm: Khuyến nông, Trồng trọt và BVTV, Chăn nuôi và Thú y) để 

được tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật khi cần. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 

 
 

Nơi nhận:                         
- Như trên; 

- GĐ Sở (B/c), 

- Các PGĐ Sở: Trần Thanh Hiền; Nguyễn Hồng Phương; 

- Các Chi cục: CNTY, TTBVTV, KL; 

- Lưu: VT, KHTC.          

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Phú Quốc 



Phụ lục 1: TOẠ ĐỘ, RANH GIỚI THỰC HIỆN DỰ ÁN: 

TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN CÂY DƯỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI LỢN THỊT 

 

Stt X Y 

Xã Gio Mỹ   

1 594107.600 1875166.372 

2 593911.768 1875029.745 

3 593979.053 1874922.508 

4 593937.668 1874901.730 

5 594048.000 1874714.000 

6 594093.751 1874739.708 

7 594304.537 1874858.153 

8 594187.042 1875031.706 

Xã Trung Giang   

1 594274.568 1874973.771 

2 594448.607 1875124.885 

3 594292.899 1875377.378 

4 594249.865 1875347.401 

5 594144.476 1875457.031 

6 594.026.743 1.875.382.164 

 

Hình ảnh khu vực thực hiện dự án: 
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