UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 2445 /SNN&PTNT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 25 tháng 6 năm 2020

V/v tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư
dự án trồng cây ăn quả và nuôi cá thương
phẩm công nghệ cao Dân Lực tại xã Dân
Lực, huyện Triệu Sơn của Công ty
TNHH công nghệ cao Thắng Hiền.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.
Nhận được Văn bản số 3372/SKHĐT-KTĐN ngày 17/6/2020 của Sở
Kế hoạch và Đầu tư tham vấn ý kiến về đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư
dự án trồng cây ăn quả và nuôi cá thương phẩm công nghệ cao Dân Lực tại xã
Dân Lực, huyện Triệu Sơn của Công ty TNHH công nghệ cao Thắng Hiền; sau
khi nghiên cứu hồ sơ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp
và PTNT có ý kiến như sau:
1. Thông tin dự án đầu tư (theo hồ sơ đề xuất dự án)
- Vị trí, diện tích: Khu đất thuộc địa giới hành chính xã Dân Lực, huyện
Triệu Sơn, có diện tích khoảng 32.436 m2, được xác định tại các thửa đất: số 29,
32, 33, 34, 89, 90, 93, 136, 137, 168, 169, 170, 171, 190 và 295 thuộc Bản đồ
địa chính xã Dân lực.
- Phạm vi ranh giới: Phía Nam - Tây Nam giáp đất UBND xã quản lý;
các phía còn lại giáp đường giao thông hiện trạng.
- Nguồn gốc đất, hiện trạng: Diện tích đất do UBND xã quản lý là
22.660,1 m2; diện tích đất của các hộ dân là 9.775,9 m2. Hiện trạng chủ yếu là
đất nông nghiệp.
2. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT
Dự án trồng cây ăn quả và nuôi cá thương phẩm công nghệ cao Dân Lực
tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn của Công ty TNHH công nghệ cao Thắng Hiền
phù hợp với định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chủ trương tích tụ, tập
trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao; đối với chiếu
với các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, dự án trên
đủ điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và
PTNT thống nhất với đề nghị của Công ty TNHH công nghệ cao Thắng Hiền
đầu tư dự án trồng cây ăn quả và nuôi cá thương phẩm công nghệ cao Dân Lực
tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn.
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Nếu được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trên,
việc thực hiện dự án đề nghị chủ đầu tư tuân thủ quy định về điều kiện bảo đảm
an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 19 của Luật an toàn thực phẩm năm
2010; quy chuẩn trồng trọt (VietGAP) TCVN: 11892-1:2017; quy định về “Điều
kiện nuôi trồng thủy sản” tại Điều 38, Luật Thủy sản năm 2017 và Điều 34,
Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ về quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, quy chuẩn quốc gia
QCVN 01-80:2011/BNNPTNT về cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm - điều
kiện vệ sinh thú y; tiêu chuẩn nuôi cá nước ngọt TCVN 9586:2014 và các quy
định của pháp luật khác có liên quan.
Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.
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