UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 166 /SNN&PTNT-KHTC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 18 tháng01 năm 2021

V/v tham gia ý kiến về đề nghị chủ
trương đầu tư dự án Trang trại chăn
nuôi lợn chất lượng cao tại xã Ngọc
Liên, xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc
của Công ty cổ phần Greenfoods
Ngọc Lặc.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.
Nhận được Văn bản số 25/SKHĐT-KTĐN ngày 04/01/2021 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư về việc tham vấn ý kiến về đề nghị chủ trương đầu tư dự án
Trang trại chăn nuôi lợn chất lượng cao tại xã Ngọc Liên, xã Lộc Thịnh, huyện
Ngọc Lặc của Công ty cổ phần Greenfoods Ngọc Lặc; sau khi nghiên cứu hồ sơ,
căn cứ kết quả kiểm tra thực địa của liên ngành và ý kiến tham gia của Chi cục
Kiểm Lâm tại Văn bản số 32/CCKL-SDPTR ngày 12/01/2021, theo chức năng,
nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
1. Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất
- Vị trí, diện tích: Vị trí khu đất được xác định tại một phần thửa đất số 67, tờ
bản đồ số 14; một phần thửa đất số 16 tờ bản đồ số 21, bản đồ địa chính xã Ngọc
Liên, tỷ lệ 1/2000, đo vẽ năm 2005; thửa đất số 02 tờ bản đồ số 24, bản đồ địa
chính xã Lộc Thịnh, tỷ lệ 1/2000, đo vẽ năm 2006. Diện tích khoảng 8,15 ha.
- Ranh giới khu đất được xác định như sau: Phía Bắc; phía Đông; phía Tây;
phía Nam giáp đất rừng sản xuất (cách sông Hép 100 m).
2. Nguồn gốc, hiện trạng khu đất
- Nguồn gốc: Là đất rừng sản xuất của các hộ gia đình, cá nhân quản lý.
- Hiện trạng: Đang trồng luồng, cây cao su và một phần đang để trống.
3. Quy hoạch
- Theo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ngọc Lặc
được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 26/4/2019,
khu đất được quy hoạch là đất rừng sản xuất (RSX).
- 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, toàn bộ diện tích là đất quy hoạch rừng sản xuất.
4. Ý kiến đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT
Khu vực đề nghị chấp thuận chủ trương dự án không phù hợp với quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Ngọc Lặc. Bên cạnh đó, vị trí khu đất
cách sông Hép khoảng 100m về phía Nam, không đảm bảo khoảng cách an toàn
trong chăn nuôi trang trại theo quy định Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT
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ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn một số điều
của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi. Đồng thời, ngày 26/11/2020 UBND
tỉnh ban hành Quyết định 5069/QĐ-UBND về việc quyết định mật độ chăn nuôi
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 (quy định mật độ chăn nuôi chung
trên địa bàn tỉnh là 1,0 đơn vị vật nuôi/ha, không quy định cụ thể cho từng
huyện); trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, theo đề nghị của Tập đoàn Xuân Thiện,
đang thực hiện trình tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư cho 14 dự án trang
trại chăn nuôi, nếu các dự án này được chấp thuận thì mật độ chăn nuôi của huyện
Ngọc Lặc đạt khoảng 5,15 ĐVN/ha (mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đạt
khoảng 0,96 ĐVN/ha). Ngoài ra, thành phần hồ sơ còn thiếu chuyển mục đích sử
dụng rừng theo quy định tại điểm 4, khoản 1, Điều 1, Nghị định số 83/2020/NĐCP ngày 15/7/2020 của Chính phủ.
Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và PTNT không thống nhất chủ trương đầu
tư dự án Trang trại chăn nuôi lợn chất lượng cao tại xã Ngọc Liên, xã Lộc Thịnh,
huyện Ngọc Lặc của Công ty cổ phần Greenfoods Ngọc Lặc.
Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.
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