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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số:3846 /SNN&PTNT-CNTY
V/v tham gia ý kiến về phương án
bố trí các hạng mục công trình đảm
bảo khoảng cách an toàn trong chăn
nuôi trang trại Dự án Trang trại chăn
nuôi lợn thịt gia công tại xã Cẩm
Châu, huyện Cẩm Thủy của Công ty
TNHH chăn nuôi Cẩm Châu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 19 tháng 9

năm 2022

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số
8166/STNMT-QLĐĐ ngày 14/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc
tham vấn ý kiến về tình hình chấp hành pháp luật của người nộp thuế; tính pháp
lý, sự tuân thủ quy định pháp luật quyết định đầu tư dự án của Công ty TNHH
chăn nuôi Cẩm Châu.
Sau khi nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về
phương án bố trí các hạng mục công trình đảm bảo khoảng cách an toàn trong
chăn nuôi trang trại theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định
chấp thuận chủ trương đầu tư số 3265/QĐ-UBND ngày 24/8/2021. Căn cứ Quyết
định số 3265/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về quyết định chấp
thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; Hồ sơ dự án (kèm theo
Công văn số 8166/STNMT-QLĐĐ ngày 14/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi
trường); Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia ý về phương án bố trí các hạng mục
công trình đảm bảo khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại Dự án Trang
trại chăn nuôi lợn thịt gia công tại xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy của Công ty
TNHH chăn nuôi Cẩm Châu, với những nội dung sau:
1. Thông tin Dự án
Dự án Trang trại chăn nuôi lợn thịt gia công tại xã Cẩm Châu, huyện Cẩm
Thủy của Công ty TNHH chăn nuôi Cẩm Châu được Chủ tịch UBND tỉnh chấp
thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3265/QĐ-UBND ngày 24/8/2021.
Trong đó:
- Công suất thiết kế: 12.000 lợn thịt/lứa. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 6
ha. Ranh giới khu đất thực hiện dự án: Phía Bắc, phía Đông, phía Nam giáp đất
rừng sản xuất; phía Tây giáp đất trồng cây hàng năm và đường đất dân sinh.
- Trách nhiệm của nhà đầu tư: Trong quá trình lập hồ sơ thiết kế cơ sở và
tổng mặt bằng dự án phải có phương án bố trí các hạng mục công trình đảm bảo
khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại theo quy định tại Thông tư số
23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
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2. Phương án bố trí các hạng mục công trình đảm bảo khoảng cách an toàn
trong chăn nuôi trang trại.
- Công suất thiết kế của Dự án: 12.000 lợn thịt/lứa, quy đổi ra đơn vị vật
nuôi là 2.400 ĐVN1, đây là trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Căn cứ Thông tư số
23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 về Hướng dẫn một số điều của Luật
Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi và Quyết định số 06/QĐ-BNN-CN ngày
02/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Như vậy, Khoảng cách Trang trại chăn
nuôi lợn thịt gia công tại xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy của Công ty TNHH
chăn nuôi Cẩm Châu, phải đảm bảo:
+ Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô lớn đến khu tập trung xử lý
chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 400 mét; trường học, bệnh
viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu là 500 mét.
+ Khoảng cách giữa 02 trang trại chăn nuôi của 02 chủ thể khác nhau tối
thiểu là 50 mét.
Căn cứ Hồ sơ dự án Trang trại chăn nuôi lợn thịt gia công tại xã Cẩm Châu,
huyện Cẩm Thủy của Công ty TNHH chăn nuôi Cẩm Châu (kèm theo Công văn số
8166/STNMT-QLĐĐ). Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị:
1. Thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
- Mục 1.3.1, phần 1, Chương I, bổ sung: Thông tư số 23/2019/TTBNNPTNT ngày 30/11/2019 về Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về
hoạt động chăn nuôi và Quyết định số 06/QĐ-BNN-CN ngày 02/01/2020 của Bộ
Nông nghiệp và PTNT.
- Ý a, Mục 1.1, phần 1, Chương II, đề nghị nêu rõ khảng cách từ trang trại
đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư; trường học,
bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư; và khoảng
cách với trang trại khác của chủ thể khác.
- Ý 3, mục 2.3.1, phần 2, Chương II: Khoảng cách đến trường học, bệnh
viện, khu dân cư, nơi thường xuyên tập trung đông người, đường giao thông
chính, nguồn nước mặt không ít hơn 100m là không đúng quy định, đề nghị chỉnh
sửa theo đúng quy định Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô lớn đến khu
tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 400 mét;
trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư
tối thiểu là 500 mét.
2. Trong các thành phần hồ sơ khác, bản về kỹ thuật đề nghị phải nêu rõ
khoảng cách từ trang trại đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp,
khu dân cư; trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng
đồng dân cư; và khoảng cách với trang trại khác của chủ thể khác.
Căn cứ quy đổi: Phụ lục số 5, Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật
Chăn nuôi.
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Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phương
án bố trí các hạng mục công trình đảm bảo khoảng cách an toàn trong chăn nuôi
trang trại Dự án Trang trại chăn nuôi lợn thịt gia công tại xã Cẩm Châu huyện
Cẩm Thủy của Công ty TNHH chăn nuôi Cẩm Châu./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, CNTY (02).
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Hoàng Viết Chọn

