
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /SXD-HTKT Quảng Trị, ngày      tháng 6 năm 2021 

V/v tham gia ý kiến thẩm định dự 

án Trồng, tái canh cây cà phê xen 

ghép một số cây dược liệu. 

 

Kính gửi:    Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 1064/SKH-DN ngày 08/6/2021 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc tham gia ý kiến thẩm định dự án Trồng, tái canh 

cây cà phê xen ghép một số cây dược liệu. Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng có ý 

kiến như sau: 

1. Về quy hoạch xây dựng: Vị trí khu đất nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án 

nằm ở vùng nông thôn, chưa có quy hoạch phát triển đô thị, đề nghị Sở Kế hoạch 

và Đầu tư căn cứ ý kiến của địa phương về sự phù hợp với quy hoạch nông thôn 

mới và quy hoạch sử dụng đất của UBND huyện Hướng Hoá.  

2. Về mục tiêu của dự án: Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng tài sản trên đất 

của Công ty TNHH MTV Lương thực Quảng Trị và đề xuất dự án trồng, tái 

canh cây cà phê xen ghép một số cây dược liệu phù hợp với chủ trương của 

UBND tỉnh tại Văn bản số 3685/UBND-TN ngày 27/7/2017. 

3. Nhà đầu tư đề xuất nhu cầu sử dụng đất dự kiến là 22,21ha với thời 

gian thực hiện dự án 50 năm là chưa có cơ sở thuyết phục. Đề nghị nhà đầu tư 

nghiên cứu đề xuất nhu cầu sử dụng đất trong phạm vi nhận chuyển nhượng tài 

sản cây trồng từ Công ty TNHH MTV Lương thực Quảng Trị và đề xuất thời 

gian thực hiện dự án, thời hạn sử dụng đất tính đến tháng 9/2054 theo thời hạn 

cho thuê đất của UBND tỉnh tại Quyết định số 3097/QĐ-UB ngày 29/10/2004 

về việc cho Công ty TNHH MTV Lương thực Quảng Trị (Công ty Lương thực 

Bình Trị Thiên cũ) thuê đất để trồng cà phê. 

Trên đây là nội dung văn bản của Sở Xây dựng về việc tham gia ý kiến 

thẩm định dự án Trồng, tái canh cây cà phê xen ghép một số cây dược liệu, đề 

nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, HTKT./.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Văn Đức Lợi 
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