UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC THỌ

Số: 1808/UBND-TC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đức Thọ, ngày 03 tháng 8 năm 2020

V/v thẩm định điều chỉnh Dự án Mở
rộng Nhà máy sản xuất bao bì tại Cụm
công nghiệp huyện Đức Thọ của Công
ty Cổ phần bao bì Sông La Xanh và
Điều chỉnh Dự án cấp nước sinh hoạt
La Giang của Công ty TNHH HT
Thành Trung

Kính gử:

Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Văn bản số 1812/SKHĐT-DNĐT ngày 20/7/2020 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư về thẩm định điều chỉnh Dự án Mở rộng Nhà máy sản xuất bao
bì tại Cụm công nghiệp huyện Đức Thọ của Công ty Cổ phần bao bì Sông La
Xanh; Văn bản số 1814/SKHĐT-DNĐT ngày 20/7/2020 của Sở Kế hoạch và
Đầu tư về việc Xanh và thẩm định Điều chỉnh Dự án cấp nước sinh hoạt La
Giang của Công ty TNHH HT Thành Trung.
Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ có ý kiến như sau:
1. Đối với Dự án Mở rộng Nhà máy sản xuất bao bì tại Cụm công nghiệp
huyện Đức Thọ của Công ty Cổ phần bao bì Sông La Xanh:
- Về quy hoạch: Dự án mở rộng cơ sở sản xuất của Công ty Cổ phần Bao
bì Sông La Xanh tại cụm công nghiệp huyện Đức Thọ phù hợp với ngành nghề
sản xuất theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Vị trí Công ty CP Bao
bì Sông La Xanh xin mở rộng tại Khu A gồm các lô A4, A5, A6, A7 (diện tích
1,38 ha) là phù hợp quy hoạch Cụm Công nghiệp huyện (doanh nghiệp đã đầu
tư Khu A gồm các lô: A1, A2, A3, A8 có diện tích 1,28 ha). Như vậy nhà đầu
tư thực hiện dự án với tổng diện tích 2,66 ha.
- Về kế hoạch sử dụng đất: Vị trí thực hiện mở rộng dự án thuộc đất Quy
hoạch Cụm Công nghiệp được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử
dụng đất đến năm 2020 tại Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 13/2/2019; có
trong kế hoạch sử dụng đất huyện Đức Thọ năm 2020 là đất Cụm Công nghiệp
huyện diện tích 5,8 ha tại thôn Châu Lĩnh xã Tùng Ảnh, được UBND tỉnh phê
duyệt tại Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 và Nghị quyết
171/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục
các công trình dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020.
- Hiện trạng sử dụng đất: Đất sản xuất nông nghiệp (trồng lúa), giao cho
hộ gia đình cá nhân.

- Việc đầu tư thực hiện mở rộng dự án tại Cụm Công nghiệp huyện Đức
Thọ sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp của các hộ dân tại xã Tùng
Ảnh, khi dự án thực hiện sẽ ảnh hưởng đến việc cấp nước sản xuất đối với các
hộ dân chưa bị thu hồi đất và tiêu thoát nước vào mùa mưa lũ. Do đó, trước mắt
đề nghị Công ty Cổ phần Bao bì Sông La Xanh có phương án xử lý các nội
dung trên, nhằm đảm bảo ổn định sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân có diện
tích chưa bị thu hồi.
2. Đối với dự án Điều chỉnh mở rộng Dự án cấp nước sinh hoạt La Giang
của Công ty TNHH HT Thành Trung:
Ủy ban nhân dân huyện đồng tình với việc mở rộng địa bàn cấp nước sinh
hoạt đến các xã Bùi La Nhân, Quang Vĩnh, Lâm Trung Thủy, Thanh Bình Thịnh,
An Dũng. Tuy nhiên, đề nghị Sở Nông nghiệp - PTNT và các sở ngành liên quan
xem xét sự phù hợp quy hoạch mạng lưới cấp nước sạch đối với lĩnh vực thuộc
sở, ngành phụ trách trước khi phê duyệt dự án.
Việc điều chỉnh quy mô dự án cấp nước sinh hoạt La Giang, đề nghị Công
ty TNHH HT Thành Trung cần cập nhật các thông tin, nội dung trong tại hồ sơ
dự án: Như đơn vị hành chính cấp xã, dân số, diện tích,…(đầu năm 2020, huyện
đã sáp nhập một số xã và có tên gọi mới).
Trên đây là một số nội dung thẩm định điều chỉnh Dự án Mở rộng Nhà máy
sản xuất bao bì tại Cụm công nghiệp huyện Đức Thọ của Công ty Cổ phần bao bì
Sông La Xanh và Điều chỉnh Dự án cấp nước sinh hoạt La Giang của Công ty
TNHH HT Thành Trung./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT; TC.
- Gửi: VB giấy + điện tử.
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