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

Số: 3565 /SNN&PTNT-KHTC

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 15 tháng 9 năm 2020

V/v tham gia ý kiến về quy hoạch
chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà máy xử lý
chất thải rắn thành phố Sầm Sơn.

Kính gửi: UBND thành phố Sầm Sơn.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa nhận được Văn bản
số 3350/UBND-QLĐT ngày 07/9/2020 của UBND thành phố Sầm Sơn về việc
tham vấn ý kiến về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà máy xử lý chất thải rắn
thành phố Sầm Sơn (Quy hoạch); trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở
Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
1. Về căn cứ pháp lý.
Đề nghị bổ sung một số văn bản pháp lý: Luật Phòng, chống thiên tai,
Luật Thủy lợi; các quyết định của UBND tỉnh: Số 2055/QĐ-UBND ngày
17/6/2013 về Quy hoạch tổng thể thủy lợi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và định
hướng đến năm 2030; số 3670/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 về Quy hoạch thủy
lợi chi tiết vùng Nam sông Chu, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng
đến năm 2030.
2. Về nội dung thuyết minh đồ án quy hoạch:
- Tại Mục 1.2, Chương I: Đề nghị bổ sung vào Quy hoạch nội dung Đánh
giá hiện trạng các công trình thủy lợi trong phạm vi quy hoạch dự án (hệ thống
kênh tưới, tiêu...) đồng thời có giải pháp hoàn trả đảm bảo việc cấp nước cho sản
xuất nông nghiệp do các công trình thủy lợi hiện có trong khu vực lập quy hoạch
đang đảm nhận. Trong trường hợp giữ nguyên các công trình thủy lợi, đề nghị
cập nhật phạm vi không quy hoạch, bao gồm công trình và vùng phụ cận được
quy định tại Điều 40, Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017 và Quyết định số
31/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh về việc quy định phạm vi
vùng phụ cận công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm của UBND
tỉnh Thanh Hóa;
- Tại Mục 4.4, Chương IV: Đề nghị sửa đổi chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt từ
100 lít/người.ngđ lên 120 lít/người.ngđ cho phù hợp với quy hoạch cấp nước đô
thị vùng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được phê

duyệt tại Quyết định số 4495/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh
Thanh Hóa;
- Đề nghị bổ sung nội dung Phân tích, đánh giá rủi ro do các loại hình thiên
tai thường xảy ra tại khu vực lập quy hoạch (bão, mưa lớn, ngập lụt…) và các giải
pháp phòng ngừa ứng phó để có giải pháp kết cấu phù hợp đối với các hạng mục
công trình đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và khai thác sử dụng;
- Ngoài ra, trong quá trình lập quy hoạch cần tuân thủ đúng quy định của
Luật Thủy lợi, Luật Phòng, chống thiên tai; lồng ghép nội dung phòng, chống
thiên tai vào nội dung của quy hoạch quy định tại Điều 16 Luật Phòng, chống
thiên tai; bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc đầu tư xây dựng
mới hoặc nâng cấp khu đô thị, điểm dân cư nông thôn và công trình hạ tầng kỹ
thuật theo quy định tại Điều 19 Luật Phòng, chống thiên tai.
Đề nghị UBND thành phố Sầm Sơn tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở {để báo cáo};
- Lưu: VT, KHTC.
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