UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3457 /SNNPTNT-TTBVTV

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 12 năm 2020

V/v tham gia ý kiến thẩm định dự án
Vùng sản xuất Rau, nấm an toàn

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2243/SKHĐT –
KTĐN ngày 17 tháng 12 năm 2019 V/v tham gia thẩm định đề xuất chủ trương đầu
tư của Dự án Vùng sản xuất rau, nấm an toàn. Qua nghiên cứu Hồ sơ đề nghị cấp
Quyết định chủ trương đầu tư dự án Vùng sản xuất rau, nấm an toàn tại xã Tịnh
Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Tịnh Sơn
gửi kèm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến thẩm định như sau:
1. Sự phù hợp của Dự án đối với Quy hoạch phát triển ngành:
Dự án là phù hợp với phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, phù hợp với
Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng
Ngãi về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao
giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015 – 2020,
Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng
Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày
25/5/2015 của UBND tỉnh và một số nội dung đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 – 2020
ban hành kèm theo Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh.
2. Các vấn đề khác thuộc chức năng quản lý của Sở:
2.1. Về địa điểm xây dựng dự án:
Dự án Vùng sản xuất rau, nấm an toàn được thực hiện tại xã Tịnh Sơn,
huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, với tổng diện tích thực hiện 14.767,1m2 (thuộc
biên tập tờ bản đồ địa chính số 17 xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi).
Vị trí đất này đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi cho Công ty Cổ phần gạch ngói
Tịnh Sơn thuê để xây dựng nhà máy sản xuất gạch đất sét nung tuy nen tại Hợp
đồng thuê đất số 08/HĐTĐ ngày 27/3/2008.
Hiện trạng sử dụng đất là đất khoáng sản, đề nghị Nhà đầu tư phối hợp với
các đơn vị liên quan thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với
qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.
2.2. Về Quy trình sản xuất:
Hiện nay Việt Nam đã ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia 01132:2013/BNNPTNT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi
đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế; TCVN
11892-1:2017 Thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP),đề nghị Chủ đầu tư nghiên
cứu bộ Qui chuẩn, tiêu chuẩn trên để xây dựng Quy trình sản xuất đối với các loại
cây trồng trong phạm vi dự án và bổ sung vào thuyết minh dự án cho phù hợp.

Để tránh trường hợp dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng điều
kiện đất, nước trong vùng dự án không đảm bảo các yêu cầu theo qui định sản xuất
rau, nấm an toàn, đề nghị nhà đầu tư thực hiện phân tích các chỉ tiêu trong đất,
nước tại khu vực Dự án để xem xét tính phù hợp của Khu vực dự án đối với việc
sản xuất rau, nấm an toàn trước khi xin cấp chủ trương đầu tư, cụ thể thực hiện
phân tích các chỉ tiêu trong đất, nước theo các Qui chuẩn sau: QCVN 03MT:2015/BTNMT: Qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của một số
kim loại nặng trong đất; QCVN 02:2009/BYT Qui chuẩn quốc gia về chất lượng
nước sinh hoạt.
3. Ý kiến khác:
Theo Hồ sơ đề nghị cấp quyết định chủ trương đầu tư của dự án, tại các
Hạng mục đầu tư không có nội dung về chăn nuôi bò, tuy nhiên tại mục 3.4.6. Giải
pháp kỹ thuật lại có các nội dung: Xây dựng hệ thống cấp thoát nước được thiết kế
đảo bảo yêu cầu sử dụng nước cho trang trại bò và xây dựng hệ thống xử lý chất
thải rắn có chất thải chăn nuôi. Đề nghị Nhà đầu tư xem xét điều chỉnh lại các nội
dung trên cho phù hợp.
Trên đây là ý kiến thẩm định đối với Dự án Vùng sản xuất Rau, nấm an
toàn tại xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, Sở Nông nghiệp và PTNT
đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ Sở;
- Chi cục Trồng trọt và BVTV;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Dương Văn Tô

