CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIO LINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gio Linh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

Số: 495./UBND-TH
V/v tham gia ý kiến dự án đầu tư
trang trại tổng hợp Phong Bình

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thực hiện Công văn số 732/SKH-DN ngày 15/4/2022 của Sở Kế hoạch
và Đầu tư tỉnh Quảng Trị về việc tham gia ý kiến thẩm định dự án đầu tư “Trang
trại tổng hợp Phong Bình”. Ngày 21/4/2022, UBND huyện Gio Linh tổ chức
cuộc họp lấy ý kiến tham gia của các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài
chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
UBND xã Phong Bình.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ dự án và ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn
vị, địa phương liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh tham gia ý kiến như
sau:
1. Về vị trí và Quy mô Dự án đề xuất: Dự án đề xuất có quy mô diện tích
17.377,4m2, thuộc thửa đất số 1806 và 1807 tờ bản đồ số 09 thuộc thôn Lễ Môn,
xã Phong Bình phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương; quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phong Bình và phù hợp với quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
được Đảng ủy, Chính quyền và các đoàn thể xã Phong Bình, thôn Lễ Môn chấp
thuận tại biên bản tham gia ý kiến ngày 18/02/2022.
2. Về mục tiêu, nội dung và các giải pháp thực hiện Dự án: Phù hợp với
mục tiêu của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Gio Linh theo hướng
nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020, định
hướng đến năm 2025.
Dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết việc làm, phát triển kinh tế
- xã hội của địa phương. Do vậy, UBND huyện Gio Linh đồng ý chủ trương đầu
tư dự án.
UBND huyện Gio Linh tham gia ý kiến để Sở Kế hoạch và Đầu tư có cơ
sở thẩm định, tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo đúng
quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HU, TT HĐND huyện; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND huyện (b/c);
- VP HĐND& UBND huyện;
- Các phòng: TCKH, TNMT, KTHT, NN&PTNT;
- UBND xã Phong Bình;
- Chủ đầu tư dự án;
- Lưu: VT.
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