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UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3679 /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hoá, ngày 23 tháng 9 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tham gia ý kiến về đề nghị chấp
thuận chủ trương đầu tư dự án ứng
dụng khoa học kỹ thuật nuôi nhuyễn
thể hai mảnh vỏ và ngao Bến Tre
(meretrix lyrata) thương phẩm tại bãi
bồi ven biển tại xã Nga Tân, huyện
Nga Sơn của Công ty CP
TMVT&CBHS Long Hải.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.
Nhận được Văn bản số 5190/SKHĐT-KTĐN ngày 04/9/2020 của Sở
Kế hoạch và Đầu tư về tham vấn ý kiến đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư
dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ và ngao Bến
Tre (meretrix lyrata) thương phẩm tại bãi bồi ven biển tại xã Nga Tân, huyện
Nga Sơn của Công ty CP TMVT&CBHS Long Hải; sau khi nghiên cứu hồ sơ,
căn cứ kết quả kiểm tra thực địa của liên ngành, ý kiến tham gia của Chi cục
Thủy sản tại Công văn số 488/CCTS-NTTS ngày 16/9/2020, theo chức năng,
nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
1. Vị trí, ranh giới khu đất:
- Khu đất có tổng diện tích khoảng 161 ha.
- Phạm vi của khu đất được xác định tại một phần thửa đất không số thuộc
tờ bản đồ số 20, bản đồ địa chính xã Nga Tân, tỷ lệ 1/5000, đo vẽ năm 2001.
- Khu đất có ranh giới được xác định như sau:
+ Phía Bắc giáp đất rừng phòng hộ;
+ Phía Nam giáp biển Đông;
+ Phía Tây giáp biển Đông (ranh giới giữa xã Nga Tân và xã Nga Thủy);
+ Phía Đông giáp đất bãi bồi ven biển.
2. Nguồn gốc và hiện trạng khu đất
- Nguồn gốc: Đất bãi bồi do UBND xã Nga Tân quản lý.
- Hiện trạng: Một số hộ gia đình, cá nhân đang nuôi ngao.
3. Quy hoạch
- Theo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nga Sơn
được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 08/5/2019,
khu đất được quy hoạch là đất bằng chưa sử dụng (BCS).
- 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 đề xuất dự án có khoảng 23 ha quy hoạch rừng phòng hộ;
diện tích còn lại ngoài quy hoạch lâm nghiệp.
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4. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủy sản là lĩnh vực có tiềm năng, mang lại giá trị, hiệu quả kinh tế cao;
ngao nuôi là sản phẩm chủ lực của tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết
định số 1500/QĐ-UBND ngày 29/4/2020. Tuy nhiên, khu vực đề xuất thực hiện
dự án có khoảng 86 ha (trong đó có 23 ha quy hoạch đất rừng phòng hộ) trùng
với diện tích trồng rừng ngập mặn đã và đang được Sở Nông nghiệp và PTNT
triển khai thực hiện (gồm: Dự án củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê của
sông huyện Nga Sơn đã triển khai thực hiện; dự án tăng cường năng lực chống
chịu với biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dân cư dễ tổn thương ven biển Việt
Nam đã triển khai thực hiện và dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng
cường chính chống chịu vùng ven biển đang triển khai thực hiện); mặt khác, khu
vực thực hiện dự án nằm ở khu vực cửa Lạch Sung là khu vực tàu cá ra vào
thường xuyên. Do đó, Sở Nông nghiệp và PTNT không thống nhất với đề xuất
đầu tư dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ và ngao
Bến Tre (meretrix lyrata) thương phẩm tại bãi bồi ven biển tại xã Nga Tân,
huyện Nga Sơn của Công ty CP TMVT&CBHS Long Hải.
Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC.
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