UBND TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 261 /SNN&PTNT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày22 tháng 01 năm 2021

V/v tham gia ý kiến về chủ trương đầu
tư dự án Trang trại Xuân Khánh tại xã
Bãi Trành, huyện Như Xuân của Công
ty TNHH nông nghiệp Tâm Việt.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.
Nhận được Văn bản số 23/SKHĐT-KTĐN ngày 04/01/2021 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư về tham vấn ý kiến chủ trương đầu tư dự án Trang trại Xuân
Khánh tại xã Bãi Trành, huyện Như Xuân của Công ty TNHH nông nghiệp
Tâm Việt; sau khi nghiên cứu hồ sơ, căn cứ kết quả kiểm tra thực địa của liên
ngành, ý kiến tham gia của Chi cục Kiểm lâm tại Công văn số 27/CCKLSDPTR ngày 11/01/2021, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp
và PTNT tham gia ý kiến như sau:
1. Vị trí, ranh giới khu đất
- Vị trí, diện tích khu đất: Khu đất đề xuất dự án thuộc địa giới hành chính
xã Bãi Trành, huyện Như Xuân; có diện tích khoảng 22,0 ha; khu vực được giới
hạn bởi các điểm tọa độ (hệ tọa độ VN2000, KT 1050, múi chiếu 30 ) gồm: Điểm
1 (545350,49; 2152545,18), điểm 2 (545294,3; 2152557,08), điểm 3
(545107,08; 2152608,19), điểm 4 (544966,23; 2152568,66), điểm 5 (544846,3;
2152559,62), điểm 6 (544785,17; 2152697,17), điểm 7 (544629,33;
2152697,17), điểm 8 (544637,24; 2152605,54), điểm 9 (544596,1; 2152578,56),
điểm 10 (544596,1; 2152382,6), điểm 11 (544683,84; 2152272,68), điểm 12
(545040,22; 2152272,68), điểm 13 (545144,77; 2152396,21), điểm 14
(545178,01; 2152396,21), điểm 15 (545226,5; 2152311,47), điểm 16
(545241,98; 2152309,39), điểm 17 (545267,21; 2152339,41), điểm 18
(545302,57; 2152435,53), điểm 19 (545355,82; 215470,83).
- Ranh giới khu đất được xác định như sau: Phía Bắc giáp đất rừng trồng
sản xuất, đường đất; phía Tây giáp đất rừng trồng sản xuất; phía Đông giáp
đường đất; phía Nam giáp đất rừng trồng sản xuất.
2. Nguồn gốc và hiện trạng khu đất
- Nguồn gốc: Nguồn gốc là đất trồng rừng sản xuất đã giao cho hộ gia đình,
cá nhân sử dụng.
- Hiện trạng: Một phần là đất trống, một phần đang được các hộ dân trồng
cây (cây keo, sắn, cao su, bạch đàn); trên khu đất có 01 đường đất đi vào khu sản
xuất, 01 khu nước cạn (tạo thành do địa hình không bằng phẳng; theo ý kiến của
UBND xã, khe thoát nước khi trời mưa). Phạm vi bán kính 420 m, tính từ ranh
giới dự án, không có khu dân cư; cách nguồn nước mặt gần nhất (sông Sào),
khoảng 600 m, không phục vụ cho sinh hoạt của người dân.

3. Quy hoạch
- Theo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Như Xuân
được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 03/5/2019,
khu đất nêu trên có khoảng 4,1 ha được quy hoạch là đất nông nghiệp khác (ký
hiệu NHK), phần diện tích còn lại 17,9 ha được quy hoạch là đất rừng sản xuất
(ký hiệu RSX). Theo Văn bản số 81/UBND-TNMT ngày 15/01/2021 của UBND
huyện Như Xuân, 17,9 ha quy hoạch rừng sản xuất, UBND Như Xuân đã tổng
hợp phần diện tích 17,9 ha đưa vào Quy hoạch sử dụng đất huyện Như Xuân,
giai đoạn 2021 - 2030 là đất nông nghiệp khác.
- 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 khu vực đề xuất dự án thuộc quy hoạch đất rừng sản xuất.
4. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT
Khu vực đề xuất thực hiện dự án có khoảng 17,9 ha được quy hoạch là đất
rừng sản xuất, tại Văn bản số 81/UBND-TNMT ngày 15/01/2021 của UBND
huyện Như Xuân, diện tích này đã được UBND huyện Như Xuân tổng hợp đưa
vào Quy hoạch sử dụng đất huyện Như Xuân giai đoạn 2021 – 2030 với đối
tượng là đất nông nghiệp khác; đề nghị huyện Như Xuân hoàn tất các thủ tục,
trình cấp thẩm quyền thay đổi quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án đảm
bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất huyện Như Xuân giai đoạn 2021 – 2030.
Bên cạnh đó, khu vực đề nghị thực hiện dự án có một phần diện tích hiện trạng
có rừng trồng, đề nghị thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng
rừng thay thế (nếu có) theo quy định của Luật Lâm nghiệp, Nghị định
156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 và Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày
15/7/2020 của Chính phủ. Đồng thời, đảm bảo các quy định của Luật Chăn nuôi,
Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số
23/2019/TT-BNNPTNT 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.
Nếu đáp ứng các quy định nêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất
với chủ trương đầu tư dự án Trang trại Xuân Khánh tại xã Bãi Trành, huyện
Như Xuân của Công ty TNHH nông nghiệp Tâm Việt.
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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