ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số:2501 /SNN&PTNT-TT&BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 30 tháng 6 năm 2020

V/v tham vấn ý kiến điều kiện, tiêu
chí hưởng chính sách hỗ trợ tích tụ,
tập trung đất đai theo Nghị quyết
192/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của
Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kính gửi: Sở Tài chính Thanh Hóa.
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 1494/UBND-NN,
ngày 18/6/2020 của UBND huyện Thạnh Thành về việc đề nghị xem xét hỗ trợ
thực hiện chính sách tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp công
nghệ cao trên địa bàn huyện Thạch Thành năm 2020 (văn bản này đồng thời gửi
Sở Tài chính); sau khi xem văn bản và hồ sơ; đối chiếu với các quy định có liên
quan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thấy rằng:
1. Về đối tượng: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Vihad đảm bảo đủ
các điều kiện theo quy định để hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 192/NQHĐND ngày 16/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Về thời gian: Công ty được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2017,
tuy nhiên đến tháng 7/2019 công ty mới hoàn thành đền bù giải phóng mặt bằng
và mới ký hợp đồng thuê đất. Thời điểm thuê đất tuy diễn ra trước khi Nghị quyết
192/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, song lại
sau thời điểm Nghị quyết 13/NQ-TU ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh, mặt khác điều kiện để hưởng chính sách hỗ trợ cho năm 2020 là phải
sau khi dự án hoàn thành và hoạt động được 1 năm.
3. Về đất đai:
- Nguồn gốc đất là đất trồng cây hàng năm.
- Tổng diện tích đất thực hiện dự án là 323.517 m2, trong đó có 311.615
m2 được thuê lại (thông qua đền bù, giải phóng mặt bằng) của các hộ nông dân đã
được Nhà nước giao cho thuê đất, phù hợp với điểm 1, điểm 4 Điều 1 trên của
Nghị quyết 192-NQ/TU; diện tích 11.902 m2 còn lại là đất công ích của UBND
xã đang quản lý chưa giao thầu và cho công ty thuê trực tiếp. Đối chiếu với các
quy định tại Nghị quyết 192-NQ/TU diện tích được hưởng chính sách hỗ trợ sẽ
là 311.615 m2 (theo hình thức thuê đất).
4. Về đối tượng cây trồng: Công ty triển khai trồng cây ăn quả (cam,
bưởi, mít thái) là các loại cây trồng trong quy định tại Quyết định số 4145/QĐUBND, ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh.
5. Về công nghệ ứng dụng: Công ty triển khai ứng dụng công nghệ theo
hướng công nghệ cao trồng cây ăn quả (cam, bưởi, mít thái).
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6. Về mức độ đầu tư ban đầu: Đầu tư ban đầu bình quân từ 400-500 triệu
đồng/ha: bao gồm: hệ thống tưới, cải tạo mặt bằng, thiết kế và đầu tư vườn cây.
Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
- Đồng ý cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Vihad thực hiện và được
hưởng chính sách hỗ trợ khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản
xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghê cao theo hình thức thuê đất
để sản xuất cây ăn quả theo hướng công nghê cao, thời gian từ năm 2020-2024.
Diện tích được hưởng hỗ trợ là 311.615 m2.
- Đề nghị UBND huyện Thạch Thành hướng dẫn công ty hoàn chỉnh hồ
sơ, lập dự án theo đúng Quyết định 02/2020/QĐ-UBND ngày 8/01/2020 và
Quyết định 4145/QĐ-UBND ngày 10/10/2020 của UBND tỉnh; thành lập tổ
thẩm định, phê duyệt theo quy định; đồng thời thực hiện đôn đốc, kiểm tra
giám sát quá trình thực hiện, quyết toán chính sách hỗ trợ theo đúng chức
năng, thẩm quyền.
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Tài chính cho ý kiến bằng văn bản
gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 03/7/2020 để tổng hợp trả lời
UBND huyện Thạch Thành./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu VT, TT&BVTV.

Nguyễn Viết Thái
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