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UY BAN NHAN DAN
HUYN CAM LO

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Doe 1p — Tij do — Hnh phüc

S& 254/UBND-TCKH

Cam Lô, ngày '13 tháng 4 nàm 2022

V/v tham gia kin thm djnh dr an dAu ttx:
"Khu chãn nuôi 1cm cong ngh cao"
cUa Cong ty c phân Vit Tiên HT- Lan 3

KInh gui: S K hoch và Dâu tu.
UBND huyn nhn duçc Cong van s 557/SKH-DN ngày 25/3/2022 cüa S K
hoch và Du tu v tham gia kin thm djnh dir an dAu tu " Khu chàn nuoi 1cm cong
ngh cao" cüa Cong ty c phn Vit Tin HT- Ln 3;
Thiic hin Thông báo s 48/TB-UBND ngày 2 1/3/2022 cüa UBND tinh Quãng
Trj v kin kt 1un cüa Phó Chü tjch Thu?ing trçrc UBND tinh Ha S5 Dng tti cuc
h9p giái quyt khó khän, virâng mc v dt dai khi trin khai thrc hin các burc lien
quan dn h sa d xut dr an chän nuôi 1cm cong ngh cao trên dja bàn tinh; UBND
huyn cia t chüc hçp d 1y kin cUa các phông, ban, nganh và UBND xâ Cam
Tuyn, dng th?ji khão sat thirc dja vj trI d xut du tu d%r an cüng nhu xem xét các
ni dung hc sc dir an, UBND huyn Co kin nhu sau:
1. Din tIch dir an d xut: 299.816m2 tti xã Cam Tuyên do Cong ty TNHH
MTV Lam nghip dithng 9 bàn giao lai trén tng din tIch 614,52 ha (tti Quyêt djnh
s 298/QD-UBND ngày 05/02/2016 cUa UBND tinh Quãng Trj) dn nay chua du?c
phê duyt quy hoch sü diing dt dn näm 2030. Tuy nhiên, tai Quyt djnh s
2759/QD-UBND ngày 27/9/202 1 cüa UBND tinh Quãng Trj v phê duyt quy hoch
su diing dt dn näm 2030 và k hoach sü diing dtt nàm 2021 cüa huyn Cam L cO
"quj dt dy' phbng phdt trin (rang trii tang hip, chdn nuôi (dtt nông nghip
khdc)" (tui Biu 14/CH). D nghj UBND tinh, các S, ngành cho phép su diing dt
dir phOng nOi trên d thirc hin dir an.
2. Quy mô dir an: 2.500 con 1cm nái và 48.000 con lçn thjt/näm, do do sê ãrih huàng
rt lan dn môi truang; dc bit ch.t thai ran, dc hai, müi hôi, ngun nuâc ng.m. Mt
khác vj tn d? an nm du ngun cüa h niiac Dá Mài - Tan Kim, do do d nghj nhà du
tu phãi tInh toán k5 v môi truOng, áp ding cong ngh tiên tin nht trong thirc hin vn
d môi tmng; xây dimg phucmg an bão v mOi truang, dánh giá tác dng môi tnring
theo di1ng quy djnh cUa pháp 1ut, thrc hin tham van cong dong...

3. Xem xét dãnh giá tác dng môi tru&ng cong hithng cüa nhiu dir an trang trti
chän nuôi vào cüng khu 'rçrc.
4. Nu dix an cho thuê mt bang mái së bt buOc phãi b sung quy hoch, cap
phép hot dng din 1irc va thirc hin các thu tiic du tu theo quy djnh, các phuang an
xü 1 chit thai r.n lien quan... Do do, d nghj nhà du tu lam vic vOi các ngành chirc
näng d duçic b sung quy hoach cp phép theo dung quy djnh cüa pháp 1ut hin
hành.
LJBND huyn tham gia kin d Si K hotch & D.0 tu tng hçip./.
Noinhân:'
- Nhix trên;
- Lisu: VT, TCKH.

TM. UY BAN NHAN DAN

KT. CHU TIC
PHO C g ' Tj

1ãn Hoài Linh

