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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3610 /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hoá, ngày 17 tháng 9 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tham gia ý kiến việc Công ty cổ
phần Thương mại và sản xuất vật
liệu xây dựng Trung Sơn đề nghị bổ
sung mỏ đất san lấp tại xã Hà Đông,
huyện Hà Trung vào Quy hoạch
khoáng sản tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.
Nhận được Văn bản số 5323/SXD-VLXD ngày 28/8/2020 của Sở Xây
dựng về việc tham gia ý kiến việc Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất vật
liệu xây dựng Trung Sơn đề nghị bổ sung mỏ đất san lấp tại xã Hà Đông, huyện
Hà Trung vào Quy hoạch khoáng sản tỉnh; sau khi nghiên cứu hồ sơ, căn cứ kết
quả kiểm tra thực địa của liên ngành và đề nghị điều chỉnh vị trí, diện tích khu
vực mỏ đất san lấp của Công ty tại Công văn số 03/TT-TS ngày 07/9/2020; Sở
Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
1. Vị trí, ranh giới khu đất
Khu vực Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất vật liệu xây dựng
Trung Sơn đề nghị bổ sung mỏ đất san lấp tại xã Hà Đông, huyện Hà Trung vào
Quy hoạch khoáng sản tỉnh Thanh Hóa; sau rà soát, điều chỉnh có diện tích
khoảng 6,2 ha; được giới hạn bởi các điểm có tọa độ do Công ty cung cấp tại
Công văn số 03/TT-TS ngày 07/9/2020 (hệ tọa độ VN2000 KTT 1050 múi chiếu
30) gồm: Điểm 1 (584135,72; 2209967,73), điểm 2 (583940,92; 2209941,77),
điểm 3 (583990,34; 2209589,18), điểm 4 (584164,00; 2209590,12), điểm 5
(584164,00; 2209729,34), điểm 6 (584096,63; 2209729,51), điểm 7 (584069,77;
2209779,94), điểm 8 (584141,50; 2209847,94).
2. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất
Khu vực xin bổ sung mỏ đất san lấp tại xã Hà Đông, huyện Hà Trung là
đất rừng sản xuất do UBND xã quản lý; hiện trạng đang trồng Keo.
3. 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, diện tích nêu trên được quy hoạch là đất rừng sản xuất.
4. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT
Để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cung cấp vật liệu san lấp
và đất sét làm gạch tuynel đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định, lâu dài; Sở
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Nông nghiệp và PTNT thống nhất bổ sung mỏ đất san lấp tại xã Hà Đông, huyện
Hà Trung vào Quy hoạch khoáng sản tỉnh Thanh Hóa theo đề nghị của Công ty
cổ phần Thương mại và sản xuất vật liệu xây dựng Trung Sơn.
Đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.
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