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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 144 /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hoá, ngày 14 tháng 01năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tham gia ý kiến về chủ trương
đầu tư dự án Đầu tư khai thác mỏ đất
sét đồi làm gạch tuynel tại xã Xuân
Thắng (nay là thị trấn Sao Vàng)
huyện Thọ Xuân của Công ty TNHH
Hùng Mạnh.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.
Nhận được Văn bản số 06/SKHĐT-KTĐN ngày 04/01/2021 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư về việc tham vấn ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư khai
thác mỏ đất sét đồi làm gạch tuynel tại xã Xuân Thắng (nay là thị trấn Sao
Vàng) huyện Thọ Xuân của Công ty TNHH Hùng Mạnh. Sau khi nghiên cứu hồ
sơ, căn cứ kết quả kiểm tra thực địa của liên ngành, Sở Nông nghiệp và PTNT
có ý kiến, như sau:
1. Vị trí, ranh giới khu đất
Khu vực Công ty TNHH Hùng Mạnh đề nghị đầu tư dự án Đầu tư khai
thác mỏ đất sét đồi làm gạch tuynel tại thị trấn Sao Vàng, có diện tích khoảng
13,0 ha; được giới hạn bởi các điểm có tọa độ (hệ tọa độ VN2000 KTT 1050 múi
chiếu 30) gồm: Điểm 1 (548707; 2196110), điểm 2 (548754; 2196112), điểm 3
(548806; 2196125), điểm 4 (548806; 2196135), điểm 5 (548837; 2196135),
điểm 6 (548849; 2196157), điểm 7 (548929; 2196202), điểm 8 (548981;
2196095), điểm 9 (548926; 2195963), điểm 10 (548750; 2195900), điểm 11
(547121; 2196509), điểm 12 (547567; 2196512), điểm 13 (547546; 2196295),
điểm 14 (547127; 2196356); trong đó: Khu 1 có diện tích khoảng 5,0 ha được
giới hạn bởi các điểm góc tọa độ từ 1-10; khu 2 có diện tích khoảng 8,0 ha, được
giới hạn bởi các điểm góc tọa độ 11-14.
2. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất
- Nguồn gốc: Khu 1 là đất rừng sản xuất, đất màu, đất thổ cư của hộ gia
đình, cá nhân quản lý; khu 2 là đất rừng sản xuất, đất màu của hộ gia đình, cá nhân
quản lý, đường giao thông (đường đất) do UBND thị trấn Sao Vàng quản lý.
- Hiện trạng: một phần đang trồng keo, diện tích còn lại là đất trống.
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, có khoảng 5,0 ha được quy hoạch là đất rừng sản xuất; diện tích còn
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lại 8,0 ha đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp.
- Theo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thọ Xuân
được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 16/5/2019,
vị trí khu đất có chức năng quy hoạch là là đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm
đồ gốm (SKX).
4. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT
Khu đất Công ty TNHH Hùng Mạnh đề xuất thực hiện dự án nêu trên, có
khoảng 5,0 ha được quy hoạch là rừng sản xuất (theo báo cáo của Công ty đã
thực hiện trồng rừng thay thế 3,0 ha, được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt
Phương án trồng rừng thay thế tại Quyết định số 3195/QĐ-UBND ngày
23/8/2018). Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất chủ trương đầu tư dự án Đầu
tư khai thác mỏ đất sét đồi làm gạch tuynel tại xã Xuân Thắng (nay là thị trấn
Sao Vàng) huyện Thọ Xuân của Công ty TNHH Hùng Mạnh. Nếu được cấp có
thẩm quyền chấp thuận, đề nghị Công ty thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục
đích sử dụng rừng, rà soát diện tích có rừng và thực hiện trồng rừng thay thế bổ
sung (nếu có) theo quy định của Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày
15/11/2017 và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan; đồng thời đảm
bảo các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, không ảnh hưởng đến
sản xuất và đời sống nhân dân trong quá trình thực hiện khai thác mỏ.
Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.
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