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Th«ng b¸o  

Kết luận của ñồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
 tại hội nghị nghe Công ty Cổ phần tập ñoàn Hòa Phát báo cáo ñề xuất 

 dự án chăn nuôi bò thịt và dự án chăn nuôi lợn tập trung trên ñịa bàn tỉnh 
(ngày 07/10/2015) 

 
 

 Ngày 07/10/2015, ñồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
chủ trì hội nghị nghe Công ty Cổ phần tập ñoàn Hòa Phát báo cáo kết quả khảo sát 
và ñề xuất ñầu tư xây dựng dự án chăn nuôi bò thịt và dự án chăn nuôi lợn tập trung 
trên ñịa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có lãnh ñạo, ñại diện các sở, ngành: Kế hoạch 
và ðầu tư, Tài Nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND 
tỉnh; ñại diện của UBND các huyện: Tam Nông, Cẩm Khê. 

Sau khi nghe Công ty Cổ phần tập ñoàn Hòa Phát báo cáo; ý kiến tham gia 
của các ñại biểu dự họp, ñồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: 

1. Giao Sở nông nghiệp và PTNT : 

- Xác ñịnh khu sản xuất, chế biến nông sản tập trung một số sản phẩm (cây 
ăn quả có múi, chăn nuôi bò thịt, chăn nuôi lợn công nghệ cao, chăn nuôi gia cầm, 
trứng gà sạch, phát triển du lịch sinh thái kết hợp với nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, trồng rau và hoa công nghệ cao) và bổ sung vào dự thảo Quy hoạch phát 
triển nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Phú Thọ ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 
2030; báo cáo UBND tỉnh trình HðND tỉnh phê duyệt.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài 
nguyên và môi trường, Sở Khoa học và công nghệ và các ñơn vị có liên quan; 
ñánh giá hiệu quả mô hình trình diễn cây cao su trên ñịa bàn xã ðồng Lương, 
huyện Cẩm Khê; xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập, ñề xuất UBND tỉnh báo cáo 
Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết ñịnh.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường, Công ty Cổ phần tập 
ñoàn Hòa Phát và các ñơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu ñịa ñiểm ñầu tư dự án 
chăn nuôi lợn tập trung công nghệ cao.  

 2.  Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn Công ty Cổ phần tập ñoàn Hòa 
Phát  hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình phê duyệt quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án 
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chăn nuôi bò thịt áp dụng công nghệ cao, thẩm ñịnh trình UBND tỉnh báo cáo 
Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến. 

3.  Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp nhu cầu sử dụng ñất các dự 
án ñầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, vào danh mục các dự án phát triển kinh tế - 
xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi ñất; các dự án có sử dụng ñất phải 
chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ, rừng ñặc dụng; thẩm 
ñịnh kế hoạch bổ sung các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp vào kế hoạch sử dụng 
ñất các huyện giai ñoạn 2016-2020, báo cáo UBND tỉnh.  

 4.  Giao UBND huyện Cẩm Khê: Thực hiện rà soát, bổ sung dự án chăn nuôi 
bò thịt áp dụng công nghệ cao tại xã ðồng Lương, huyện Cẩm Khê vào kế hoạch sử 
dụng ñất giai ñoạn 2016-2020 của huyện Cẩm Khê, báo cáo UBND tỉnh xem xét, 
quyết ñịnh.  

           5.  Giao Công ty Cổ phần Tập ðoàn Hòa phát hoàn chỉnh ñề xuất dự án ñầu 
tư, gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư thẩm ñịnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt quyết 
ñịnh chủ trương ñầu tư. 

 Vậy, thông báo ñể các sở, ngành, ñơn vị liên quan biết và thực hiện./. 

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Thiều Vinh  

 


