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

Số: 3604 /SNN&PTNT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 17 tháng 9 năm 2020

V/v tham gia ý kiến về đề nghị chấp
thuận chủ trương đầu tư dự án Khai
thác cát làm vật liệu xây dựng thông
thường tại mỏ cát số 04, thị trấn
Thiệu Hóa và xã Thiệu Nguyên,
huyện Thiệu Hóa của Công ty
TNHH xây dựng và thương mại
Minh Thịnh.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa nhận được Văn bản
số 5202/SKHĐT-KTĐN ngày 04/9/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc
tham vấn ý kiến về đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khai thác cát
làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát số 04, thị trấn Thiệu Hóa và xã
Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa của Công ty TNHH xây dựng và thương mại
Minh Thịnh; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, Sở Nông
nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
Mỏ cát số 04 tại thị trấn Vạn Hà và xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa
được UBND tỉnh Thanh Hóa cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại
Minh Thịnh (sau đây gọi tắt là Công ty) khai thác và thuê đất theo Quyết định số
3208/QĐ-UBND ngày 21/9/2009 với diện tích 233.205m2; trữ lượng khai thác
720.000m3; thời hạn khai thác 15 năm; công suất khai thác 48.000m3/năm (đã
được UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho Công ty lập hồ sơ điều chỉnh giảm
công suất khai thác từ 48.000m3 /năm xuống 39.000m3 /năm tại Công văn số
10700/UBND-CN ngày 06/8/2020.
Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ khu vực mỏ thuộc thị trấn Thiệu Hóa và
một phần thuộc xã Thiệu Nguyên đang ngập nước và khoảng 2,0 ha thuộc xã
Thiệu Nguyên là bãi bồi chưa có hoạt động khai thác khoáng sản. Việc Công ty
TNHH xây dựng và thương mại Minh Thịnh đề nghị chấp thuận chủ trương đầu
tư dự án Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát số 04, thị
trấn Thiệu Hóa và xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa là phù hợp với các quy
định hiện hành và Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của

UBND tỉnh. Nếu được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đề nghị Công
ty tuân thủ các nội dung sau:
- Lập phương án khai thác cát, sỏi đảm bảo không làm mất ổn định bờ
sông, bãi sông khu vực lân cận được cơ quan chuyên môn có thẩm quyền thẩm
định trước khi trình UBND tỉnh cấp phép.
- Khai thác đúng vị trí mỏ được phê duyệt; tuyệt đối không xây dựng
các công trình: Nhà văn phòng điều hành, nhà bảo vệ, kho vật tư,… trên khu
vực bãi sông. Sử dụng phương tiện vận chuyển có tổng tải trọng không vượt quá
tổng tải trọng cho phép xe cơ giới đi trên đê.
- Tuân thủ đúng các quy định tại Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày
24/02/2020 của Chính phủ và Công văn số 7474/UBND-CN ngày 10/6/2020 của
UBND tỉnh về việc quy định thời gian khai thác trong năm đối với hoạt động
khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

Lê Đức Giang

