
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 
 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Nghi Xuân, ngày      tháng     năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1423/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2016 của UBND huyện về việc chấp thuận chủ trương đầu tư 

và giới thiệu địa điểm cho phép nhà đầu tư ông Dương Văn Việt khảo sát, 

lập dự án đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt 

cao sản chất lượng cao tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt 

động đầu tư tại Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu vực du lịch - đô thị - 

thương mại ven biển Nghi Xuân - Lộc Hà đến năm 2040, tỷ lệ 1/5000; 

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 15/01/2014 của  y ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết  tỷ lệ 1/500  xây dựng Khu chăn 

nuôi tập trung ven chân n i Mào  à, x  Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân; 

Căn cứ Văn b n số 1709/UBND-KT1 ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh về 

việc x  l  chuyển tiếp đối với các dự án đầu tư do UBND cấp huyện chấp thuận 

chủ trương đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND 

huyện phê duyệt quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới x  Cổ Đạm điều 

chỉnh theo Thông tư số 13/2011/TT-BXD-BNNPTNT-BTNMT ngày 

28/10/2011; 

Căn cứ Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND 

huyện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới 

x  Cổ Đạm; 
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Căn cứ Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND 

huyện về việc chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm cho phép 

nhà đầu tư ông Dương Văn Việt kh o sát, lập dự án đầu tư xây dựng Trang 

trại chăn nuôi bò sinh s n và bò thịt cao s n chất lượng cao tại x  Cổ Đạm, 

huyện Nghi Xuân; 

Xét đề nghị của nhà đầu tư ông Dương Văn Việt tại Văn b n đề ngày 

19/6/2020 về việc đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư; phòng Tài nguyên & Môi 

trường tại Văn b n số 188/TNMT ngày 30/6/2020; phòng Kinh tế & Hạ tầng 

tại Văn b n số 140/KT&HT ngày 29/6/2020; phòng Nông nghiệp & Phát 

triển nông thôn Văn b n số 50/NN&PTNT ngày 30/6/2020; UBND xã Cổ 

Đạm tại Văn b n số 54/UBND-ĐC ngày 29/6/2020; phòng Tài chính - Kế 

hoạch tại Báo cáo thẩm định số 279/BCTĐ-TCKH ngày 06/7/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung t i Quyết định số 1423/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2016 của UBND huyện về việc chấp thuận chủ trương đầu tư và giới 

thiệu địa điểm cho phép nhà đầu tư ông Dương Văn Việt khảo sát, lập dự án 

đầu tư xây dựng Trang tr i chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt cao sản chất lượng 

cao t i xã Cổ Đ m, huyện Nghi Xuân, với các nội dung như sau: 

1. Điều chỉnh Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 

29/6/2016 như sau: 

“1. Tên dự án: Trang tr i chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt cao sản chất 

lượng cao thành Trang tr i chăn nuôi bò thịt truyền thống kết hợp chăn nuôi gà 

theo phương pháp công nghiệp.” 

 2. Điều chỉnh Khoản 3, Điều 1,Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 

29/6/2016 như sau: 

  “3. M c tiêu đầu tư điều chỉnh l i như sau: Trang tr i chăn nuôi bò thịt 

truyền thống kết hợp chăn nuôi gà theo phương pháp công nghiệp được đầu tư 

nh m ph c v  nhu cầu tiêu d ng thực ph m cho thị trư ng địa bàn huyện Nghi 

Xuân và khu vực lân cận của tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, giải quyết việc làm và 

tăng nguồn thu nhập cho khoảng 20 lao động địa phương, tăng thu ngân sách 

cho nhà nước, t o lập mô hình kinh tế bền vững, góp phần chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp, nông thôn trong v ng theo chủ trương của Đảng và Nhà 

nước. 

 3. Điều chỉnh Khoản 4, Điều 1, Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 

29/6/2016 như sau: 

“4. Quy mô đầu tư điều chỉnh l i như sau: Chăn nuôi 200 con bò thịt 

chia đều các lứa tuổi để hàng năm có xuất chuồng; nuôi 60.000 con gà thịt theo 
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hướng công nghiệp; 12.000 con gà đẻ trứng thương ph m; 5.000 con gà đẻ 

trứng giống (gồm: 1.000 con gà trống, 4.000 con gà mái).” 

4. Điều chỉnh Khoản 6, Điều 1, Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 

29/6/2016 như sau: 

„6. Diện t ch s  d ng đất 29.984m
2
, dự kiến phân bổ như sau:  

- Diện t ch nuôi gà: 14.200m
2
, trong đó: Chuồng tr i gà thịt: 7.200m

2
, 

chuồng gà mái sinh sản: 2.400m
2
, chuồng gà đẻ trứng thương ph m: 2.400m

2
, 

chuồng nuôi gà hậu bị: 1.200m
2
, chuồng ấp trứng: 600m

2
, nhà kho để thuốc, 

thức ăn, d ng c : 400m
2
; 

- Diện t ch nuôi bò: 5.200m
2
, trong đó: Chuồng tr i bò thịt: 4.800m

2
, 

diện t ch làm nhà kho để thức ăn kiêm nhà điều trị bệnh: 400m
2
;  

- Diện t ch xây dựng các công trình ph  trợ khác: 10.584 m
2
, trong đó: 

Nhà điều hành kiêm văn phòng: 100,8m
2
, nhà   công nhân kiêm nhà bếp: 

200m
2
, khu x  l  nước thải: 250m

2
, Ao sinh thái: 500m

2
, khuôn viên, cây xanh, 

sân đư ng nội bộ: 9.533,2m
2
”.  

 Diện tích xây dựng các hạng mục công tr nh s  được xác định chính xác 

trong quá tr nh lập quy hoạch điều chỉnh tr nh cấp c  thẩm quyền thẩm định, 

phê duyệt   

5. Điều chỉnh Khoản 9, Điều 1, Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 

29/6/2016 như sau: 

”9. Mật độ xây dựng 65,7%” 

6. Điều chỉnh Khoản 11, Điều 1, Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 

29/6/2016 như sau: 

“11. Tổng mức đầu tư: 14.850.000.000 đồng (Mư i bốn tỷ, tám trăm 

năm mươi triệu đồng).” 

7. Điều chỉnh Khoản 16, Điều 1, Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 

29/6/2016 như sau: 

“16. Tiến độ thực hiện dự án: 

- Hoàn thành các thủ t c có liên quan và xây dựng hoàn thành các h ng 

m c công trình trước ngày 31/12/2020. 

- Đưa dự án đi vào ho t động từ tháng 01/2021.” 

8. Điều chỉnh Điều 4, Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 

như sau: 

“Điều 4: Th i h n hiệu lực của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu 

tư: Đến hết ngày 31/12/2020 nếu nhà đầu tư chưa thực hiện xây dựng hoàn 

thành các h ng m c công trình và đưa dự án đi vào ho t động thì U ND huyện 

s  thu hồi, hủy quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh theo quy 

định mà không bồi thư ng, hoàn trả các chi ph  liên quan đến các công việc đã 

thực hiện đối với dự án điều chỉnh.” 
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 Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện giao:  

1. Yêu cầu nhà đầu tư ông Dương Văn Việt: 

a) Kh n trương hoàn thiện các hồ sơ thủ t c có liên quan (lập điều chỉnh 

quy ho ch tổng m t b ng s  d ng đất của dự án, tỷ lệ 1/500 trình cấp có th m 

quyền th m định, phê duyệt điều chỉnh theo quy định; hoàn thiện hồ sơ thủ t c 

về cấp  iấy phép xây dựng kịp th i, đ ng quy định; thực hiện các biện pháp 

bảo vệ môi trư ng theo quy định t i Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 

13/5/2019 của Ch nh phủ về s a đổi bổ sung một số điều của các Nghị định 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật  ảo vệ môi trư ng; xây dựng các 

h ng m c công trình, đưa dự án đi vào ho t động đảm bảo đ ng quy định và 

tiến độ thực hiện dự án quy định t i Khoản 4, Điều 1, Quyết định này. 

b) Chỉ được xây dựng các h ng m c công trình dự án điều chỉnh sau khi 

Quy ho ch điều chỉnh tổng m t b ng s  d ng đất của dự án, tỷ lệ 1/500 đã 

được cấp có th m quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đã được cấp, các biện 

pháp bảo vệ môi trư ng theo quy định.  

2. Giao các phòng: Tài ch nh - Kế ho ch, Tài nguyên & Môi trư ng, 

Kinh tế & H  tầng, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và UBND xã Cổ Đ m 

căn cứ chức năng nhiệm v  được giao quản l  nhà nước để hướng dẫn, kiểm 

tra, giám sát nhà đầu tư ông Dương Văn Việt triển khai thực hiện dự án theo 

đ ng quy định của pháp luật; kịp th i tham mưu, báo cáo U ND huyện x  l  

các vi ph m (nếu có). 

 Điều 3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1423/QĐ-

UBND ngày 29/6/2016 của UBND huyện.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

 Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trư ng các phòng: Tài ch nh - 

Kế ho ch, Kinh tế & H  tầng, Tài nguyên & Môi trư ng, Nông nghiệp & Phát 

triển nông thôn; Chủ tịch U ND xã Cổ Đ m; Nhà đầu tư ông Dương Văn Việt; 

Thủ trư ng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này.  

Điều 5. Quyết định này được lập thành 03 bản gốc. Nhà đầu tư ông 

Dương Văn Việt được cấp 01 bản, 01 bản g i phòng Tài ch nh - Kế ho ch và 

01 bản lưu t i Ủy ban nhân dân huyện./. 
 

  Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Chủ tịch, các PCT U ND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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