
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-QLĐĐ                        
 

V/v tham gia ý kiến thẩm định  

điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án: “Nhà máy sản 

xuất đồ gỗ xây dựng Hoàng Anh 2” 

 Quảng Trị, ngày        tháng     năm 2021 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 2638/SKH-DN ngày 

22/11/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến thẩm định điều 

chỉnh dự án: “Nhà máy sản xuất đồ gỗ xây dựng Hoàng Anh 2”. Sau khi nghiên 

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

Dự án “Nhà máy sản xuất đồ gỗ xây dựng Hoàng Anh 2” tại Cụm công 

nghiệp Hải Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị của Công ty TNHH 

MTV Hoàng Anh Cam Lộ đã được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư tại Quyết 

định số 167/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 và cho thuê đất để thực hiện dự án tại 

Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 25/5/2021. Công ty đã được Sở Tài nguyên 

và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DB 916803, ngày 

12/7/2021 với diện tích 9.500m2. 

Để đảm bảo tính pháp lý cho việc thực hiện dự án, Công ty xin điều chỉnh 

tiến độ thực hiện dự án là phù hợp, Sở TN & MT đồng tình. Tuy nhiên, Công ty 

xin điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án trong đó có nội dung: Từ tháng 02/2019 đến 

tháng 10/2021 thực hiện giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, xây dựng; Tháng 

11/2021 khởi công xây dựng công trình; tháng 02/2022 hoàn thành, đưa dự án đi 

vào hoạt động là chưa phù hợp với tình hình thực tế vì khu đất thực hiện dự án tại 

Cụm công nghiệp Hải Lệ đã được giải phóng mặt bằng, Công ty được UBND tỉnh 

cho thuê đất và được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất vào tháng 7/2021. Hiện nay, Công ty đã xây dựng một số hạng mục (nhà 

xưởng, nhà bảo vệ, gara xe) đưa vào hoạt động. Do đó, đề nghị Công ty chỉnh sửa 

lại cho phù hợp. 

Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng 

hợp./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ, PGĐ (đ/c Hoàng); 

- Lưu: VT, QLĐĐ. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Võ Quốc Hoàng 
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