
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                /STNMT-KS       Quảng Trị, ngày         tháng 10 năm 2021 
V/v tham gia ý kiến thẩm định điều 

chỉnh dự án: “Khai thác đá làm vật liệu 

xây dựng thông thường tại thôn Ba 

Ngào, xã Đakrông, huyện Đakrông 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Ngày 07/10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 2230/SKH-DN về 

việc tham gia ý kiến điều chỉnh dự án “Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông 

thường tại thôn Ba Ngào, xã Đakrông, huyện Đakrông”. Qua nghiên cứu hồ sơ, 

Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

1. Đối với nội dung đề nghị điều chỉnh diện tích thực hiện dự án 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham gia ý kiến tại Văn bản số 

419/STNMT-KS ngày 08/02/2021. 

2. Đối với nội dung điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án 

- Dự án đầu tư: ‘Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 

Ba Ngào, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị” của Công ty TNHH Mai 

Hoàng đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

2418/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 với diện tích đất dự kiến sử dụng là 4,512ha 

và điều chỉnh tại Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 21/5/2018, Quyết định số 

1950/QĐ-UBND ngày 24/8/2018. Theo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu 

tư của UBND tỉnh thì tiến độ thực hiện Dự án đến tháng 8/2018 đi vào hoạt 

động  nhưng đến nay, Công ty chưa được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện 

Dự án. Nay, Công ty tiếp tục xin điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đến tháng 

3/2023 đưa dự án đi vào hoạt động với các lý do theo giải trình của Công ty là 

phù hợp. Sau khi được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đề 

nghị Công ty lập hồ sơ thuê đất gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để được xem xét thuê đất thực hiện dự án theo quy định. 

3. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:  

- Về quy hoạch sử dụng đất: Khu đất đề xuất xin thực hiện Dự án phù hợp 

với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đakrông đã được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 31/8/2021. 



- Về kế hoạch sử dụng đất: Dự án chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 của huyện Đakrông. Do đó, đề nghị Công ty làm việc với UBND huyện để 

bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất theo quy định. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ, PGĐ (đ/c Hoàng); 

- Lưu: VT, QLĐĐ, KS. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Khoa 
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