
PHỤ LỤC 2 

Thông tin Dự án nuôi trồng, sản xuất dược liệu và rau hoa 

xứ lạnh của Công ty cổ phần Tân Hưng 

(Kèm theo Tờ trình số 107 /TTr-UBND ngày 05 tháng 10 năm2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

 1. Thông tin chung về dự án:  

Dự án nuôi trồng, sản xuất dược liệu và rau hoa xứ lạnh của Công ty cổ phần 

Tân Hưng được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt chủ trương đầu tư tại 

Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2018 với mục đích và quy 

mô như sau 

a) Mục tiêu dự án: Nuôi trồng, sản xuất các loại dược liệu và rau hoa xứ 

lạnh. Ươm cây giống. 

b) Quy mô dự án:  

- Công suất thiết kế: 1.500.000 cây dược liệu/năm, 7.653.000 cây giống các 

loại/năm và 60 tấn rau củ quả các loại/năm. 

- Sản phẩm cung cấp: Dược liệu Hồng Đảng Sâm, Đương Quy nguyên chất 

đóng gói; rau, hoa, củ, quả tươi xứ lạnh theo tiêu chuẩn Vietgap; cây giống các 

loại. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Tiểu khu 488, thôn Măng Đen, xã Đăk Long, 

huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 

- Diện tích mặt đất sử dụng: 12,5 ha. 

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 19.935.318.000 VNĐ (Mười chín tỷ, chín trăm 

ba mươi lăm triệu, ba trăm mười tám nghìn đồng). 

 2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tân Hưng. Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh số: 6100190002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 

01 tháng 3 năm 2004, thay đổi lần thứ 7 ngày 17 tháng 7 năm 2015. Địa chỉ trụ sở 



chính: Số 86, đường Trần Văn Hai, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum. 

 3. Sự cần thiết đầu tư dự án: Nuôi trồng, sản xuất dược liệu và rau hoa xứ 

lạnh; ươm cây giống nhằm đánh giá khả năng nhân giống, đưa loại cây có giá trị 

kinh tế vào sản xuất, tạo vùng nguyên liệu, phát triển thành cây hàng hóa và sơ chế 

dược liệu sạch theo hướng sản xuất hàng hóa là cần thiết, có ý nghĩa khoa học và 

thực tiễn, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nguồn cây dược liệu, đa 

dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội tại các địa 

bàn còn khó khăn trên tỉnh Kon Tum. 

4. Cơ sở pháp lý: 

- Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Nuôi trồng, sản xuất dược liệu và rau hoa 

xứ lạnh của Công ty Cổ phần Tân Hưng. 

- Văn bản số 268/GXN-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân huyện Kon Plông xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường. 

5. Diện tích và vị trí khu rừng đề nghị chuyển đổi:  

- Diện tích và vị trí: 41.304,9 m
2 

tại một phần khoảnh 3 tiểu khu 488, thị trấn 

Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 

- Nguồn gốc và loại rừng: Rừng thông trồng được quy hoạch chức năng rừng 

sản xuất. 

6. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan:  

- Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt chủ trương đầu 

tư, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường và 

phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Kon Plông đến năm 2020.  

- Dự án đã được Chủ đầu tư cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan theo quy định 

tại khoản 3, Điều 41 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 

của Chính phủ được sửa đổi tại khoản 1, Điều 1 Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 

15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ.  

7. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Vị trí thực hiện dự án 

phù hợp với quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Kon Plông đã được Ủy 



ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 

năm 2014. 

8. Hiệu quả kinh tế -xã hội của dự án: Dự án sẽ đóng góp vào sự phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Kon Plông nói riêng; tăng 

nguồn thu ngân sách cho địa phương; tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho 

người dân trên địa bàn. 

9. Mức độ tác động đến môi trường của dự án: Dự án đã được Ủy ban 

nhân dân huyện Kon Plông xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường tại Văn 

bản số 268/GXN-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019. 

 

 

 


