UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 2449 /SNN&PTNT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 25 tháng 6 năm 2020

V/v tham gia ý kiến việc Công ty
TNHH MTV Vôi Việt Nam đề nghị bổ
sung mỏ đá vôi Khe Dứa, phường
Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn vào Quy
hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và
sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây
dựng ở Việt Nam.

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnhThanh Hóa.
Nhận được Văn bản số 3349/SXD-VLXD ngày 5/6/2020 của Sở Xây
dựng về việc tham vấn ý kiến việc Công ty TNHH MTV Vôi Việt Nam đề nghị
bổ sung mỏ đá vôi Khe Dứa, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn vào Quy hoạch
thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt
Nam. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, căn cứ kết quả kiểm tra thực địa của liên ngành
và ý kiến của Chi cục Kiểm Lâm tại Văn bản số 435/CCKL-SDPTR ngày
15/6/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
1. Vị trí, ranh giới khu đất
Khu vực Công ty TNHH MTV Vôi Việt Nam đề nghị bổ sung mỏ đá vôi
Khe Dứa vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm
vật liệu xây dựng ở Việt Nam có diện tích 52,13 ha; được giới hạn bởi các điểm
góc (hệ tọa độ VN2000 KT 1050, múi chiếu 30) gồm: Điểm 1 (596204.5;
2222482.5); điểm 2 (596614.3; 2222946.5); điểm 3 (597029.3; 2222572.5);
điểm 4 (596233.5; 2221559.8); điểm 5 (596142.9; 2221661.6); điểm 6
(596511.2; 2222043.2); điểm 7 (596487.7; 2222257.9); điểm 8 (596392.5;
2222131.0); điểm 9 (596028.6; 2221645.8); điểm 10 (596169.3; 2221478.1).
Trong đó: Khu vực khai thác có diện tích 44,0 ha gồm các điểm góc có tọa độ
diểm 1,2,3,4,5,6,8,7; khu vực khai trường có diện tích 8,13 ha gồm các điểm góc
có tọa độ điểm 4,5,6,8,9,10.
2. Về hiện trạng
Kiểm tra sơ bộ tại vị trí có một số điểm có cây bụi, cây thân gỗ; một số là
đất núi đá không có cây.
3. Về Quy hoạch
Theo quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2025 được Chủ
tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày 29/8/2017; khu
vực khai trường có diện tích 8,13 ha; trong đó: Có khoảng 2,8 ha quy hoạch rừng
sản xuất (lô 6, khoảnh 2, tiểu khu 458E); khoảng 5,33 ha ngoài quy hoạch lâm
nghiệp; khu vực khai thác có có diện tích 44,0 ha, trong đó: có khoảng 1,2 ha quy
hoạch rừng sản xuất (lô 6, khoảnh 2, tiểu khu 458E); khoảng 42,8 ha ngoài quy
hoạch lâm nghiệp.
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4. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT
Khu vực Công ty TNHH MTV Vôi Việt Nam đề nghị bổ sung mỏ đá vôi
Khe Dứa vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm
vật liệu xây dựng ở Việt Nam có khoảng 4,0 ha rừng sản xuất trong quy hoạch 3
loại rừng; bên cạnh đó qua kiểm tra thực địa tại một số khu vực có cây thân gỗ,
cây bụi đạt tiêu chí rừng tự nhiên theo quy định tại Điều 4, Nghị định số
156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Lâm nghiệp. Tuy nhiên, do thời gian kiểm tra ngắn, khu
vực mỏ có địa hình phức tạp, hiểm trở, chia cắt, độ dốc lớn, Liên ngành không
có các trang thiết bị bảo hộ, công cụ hỗ trợ leo núi, do đó chỉ kiểm tra được một
phần khu vực khai trường và một phần khu vực khai thác, không thể đánh giá
chính xác hiện trạng cụ thể toàn bộ khu vực mỏ.
Đề nghị Sở Xây dựng có ý kiến với Công ty TNHH MTV Vôi Việt Nam,
căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức khảo sát (hoặc thuê đơn vị
tư vấn có chuyên môn) xác định cụ thể hiện trạng khu vực mỏ, đảm bảo đúng
quy định của pháp luật (trong đó có Luật Lâm nghiệp).
Đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC.
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