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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 nhu cầu sử dụng 

đất, điều kiện thuê đất để thực hiện dự án đầu tư: 

“Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao quy mô 

2.500 heo nái” 

   Quảng Trị, ngày      tháng 12  năm 2021 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 2639/SKH-DN ngày 

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

“Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao quy mô 2.500 heo nái”. Sau khi nghiên 

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

1. Về chủ trương đầu tư: 

Dự án đầu tư: “Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao quy mô 2.500 heo 

nái” tại thôn Xung Phong, xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị của 

Công ty Cổ phần Đầu tư trang trại Tuấn Lộc có quy mô sử dụng đất 11,80586ha, 

tổng mức đầu tư 72,052 tỷ đồng là nhu cầu chính đáng. Sở Tài nguyên và Môi 

trường đồng ý về mặt chủ trương đầu tư dự án. 

2. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện thuê đất để thực hiện dự 

án: 

- Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 

đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt:  

+ Về quy hoạch sử dụng đất: Khu đất xin thực hiện dự án phù hợp với quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Vĩnh Linh đã được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 (theo quy hoạch vị trí 

khu đất xin thực hiện Dự án là đất nông nghiệp khác). 

+ Về kế hoạch sử dụng đất: Dự án chưa có trong kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm của huyện Vĩnh Linh. Nếu dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, đề nghị 

Công ty làm việc với UBND huyện Vĩnh Linh để bổ sung vào kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm theo quy định. 

- Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch chuyên ngành đã được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt có liên quan đến dự án:  

Dự án đầu tư: “Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao quy mô 2.500 heo 

nái” tại thôn Xung Phong, xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Do đó, 

trên cơ sở ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Vĩnh Linh và các 

hồ sơ tài liệu liên quan đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét sự phù hợp chuyên 

ngành đã được phê duyệt. 

- Đánh giá về yêu cầu sử dụng đất của dự án (Đánh giá về yêu cầu sử dụng 

đất của dự án theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn, định mức sử dụng đất. Đối 

với loại dự án chưa có quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng đất thì cơ quan 
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thẩm định căn cứ vào quy mô, tính chất dự án và khả năng đáp ứng về quỹ đất của 

địa phương để đánh giá): 

Tổng diện tích khu đất đề xuất xin thực hiện dự án là 11,80586ha, tại thôn 

Xung Phong, xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh. Diện tích của hộ gia đình, cá nhân 

theo các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm: ông Phan Đăng Linh và bà 

Nguyễn Lan Phương, giấy chứng nhận QSD đất số DD 323012, cấp ngày 

12/11/2021; ông Đinh Ngọc Thương và bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, giấy chứng 

nhận QSD đất số DD 323013, cấp ngày 12/11/2021; ông Nguyễn Khải Hoàng và 

bà Đinh Thị Thu Hằng, giấy chứng nhận QSD đất số DD 323010, cấp ngày 

12/11/2021. Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm.  

Theo hồ sơ dự án đầu tư, diện tích nêu trên là của các cổ đông Công ty góp 

vốn để thực hiện dự án. Tuy nhiên, hồ sơ gửi lấy ý kiến chưa chứng minh được 

ông Đinh Ngọc Thương và bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh; ông Nguyễn Khải Hoàng 

và bà Đinh Thị Thu Hằng góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án. Do 

đó, đề nghị Công ty nghiên cứu bổ sung. Mặt khác, nếu Dự án được chấp thuận, 

đề nghị người sử dụng đất lập hồ sơ đăng ký biến động, chuyển mục đích sử dụng 

đất sang đất nông nghiệp khác để thực hiện dự án: “Trang trại chăn nuôi heo công 

nghệ cao quy mô 2.500 heo nái”; đồng thời lập hồ sơ để chuyển sang thuê đất theo 

đúng quy định. 

- Đánh giá về khả năng sử dụng đất đảm bảo hiệu quả thông qua việc đánh 

giá về năng lực thực hiện dự án của chủ đầu tư; tác động môi trường do sử dụng 

đất; mức độ phù hợp với kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; hệ số, mật độ 

xây dựng, độ cao, độ sâu trong lòng đất đối với dự án xây dựng công trình; mức 

độ ảnh hưởng đến vấn đề quốc phòng, an ninh: 

+ Năng lực thực hiện dự án của chủ đầu tư: Theo quy định tại Điều 58, Luật 

Đất đai và Điều 14, Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì Nhà đầu tư phải đáp ứng điều 

kiêṇ về năng lực tài chính để đảm bảo viêc̣ sử duṇg đất theo tiến đô ̣của dư ̣án, có 

vốn thuôc̣ sở hữu của mình để thưc̣ hiện dư ̣án không thấp hơn 20% tổng mức đầu 

tư của toàn bộ dự án và có khả năng huy động vốn để thưc̣ hiêṇ dư ̣án từ các tổ chức 

tín duṇg, ngân hàng và tổ chức, cá nhân khác. Do đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu 

tư trên cơ sở góp ý của Sở Tài chính và các hồ sơ có liên quan để đề xuất UBND 

tỉnh xem xét, quyết định. 

+ Mật độ xây dựng: Qua xem xét, mật độ xây dựng khoảng 28,43%. Do đó, 

trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở 

Xây dựng và các hồ sơ khác có liên quan, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét 

tính phù hợp mật độ xây dựng của dự án. 

- Về nội dung vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp 

đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư 

khác:  

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư trang trại Tuấn Lộc chưa vi phạm quy 

định của pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh. 
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- Thời hạn sử dụng đất: Đến tháng 4/2048 theo Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đã được cấp. 

- Về mục tiêu của dự án: Trường hợp Công ty được Nhà nước cho thuê đất 

trả tiền hàng năm thì Công ty không có quyền cho nhà đầu tư khác thuê lại đất để 

thực hiện dự án. 

3. Về lĩnh vực môi trường: 

Dự án đầu tư “Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao quy mô 2.500 heo nái” 

có quy mô 2.500 con heo nái. Căn cứ mục 71, Phụ lục II, Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, 

Dự án thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm quyền phê 

duyệt của UBND tỉnh. 

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư trang trại Tuấn Lộc lập báo cáo đánh giá 

tác động môi trường gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trước khi cơ 

quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật hoặc thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp dự án chỉ yêu cầu 

thiết kế một bước).  

Về đánh giá sơ bộ tác động môi trường: Căn cứ khoản 2, Điều 3, Nghị định 

số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ về đánh giá sơ bộ tác động môi 

trường cho thấy: Báo cáo đã nhận dạng, dự báo các tác động môi trường chính của 

dự án đầu tư đối với môi trường trên cơ sở quy mô, công nghệ sản xuất và địa 

điểm thực hiện dự án; đề xuất công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải và 

biện pháp giảm thiểu tác động môi trường. Báo cáo cũng đã xác định các vấn đề 

môi trường chính và phạm vi tác động đến môi trường.  

Tuy nhiên, báo cáo chưa đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án 

đầu tư với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, đề nghị Công ty nghiên 

cứu bổ sung. Mặt khác, trong nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường của dự 

án, đề nghị Công ty phân thành các mục cụ thể đã được quy định tại khoản 2, Điều 

3, Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021. 

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

tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét cấp chủ trương đầu tư Dự án./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ (đ/c Hoàng); 

- Chi cục BVMT; 

- Lưu: VT, QLĐĐ. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Hoàng 
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