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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2357 /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hoá, ngày 17 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tham gia ý kiến về đề nghị bổ
sung mỏ đá Bazan mở rộng tại xã
Thanh Kỳ, huyện Như Thanh vào
Quy hoạch khoáng sản tỉnh.

Kính gửi: Sở Xây dựng Thanh Hóa.
Nhận được Công văn số 3987/SXD-VLXD ngày 8/6/2022 của Sở Xây
dựng về việc tham vấn ý kiến việc Công ty TNHH Huy Hoàng đề nghị bổ sung
mỏ đá Bazan mở rộng tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh vào Quy hoạch
khoáng sản tỉnh; sau khi nghiên cứu hồ sơ, ý kiến của Chi cục Kiểm lâm tại Văn
bản số 589/CCKL-SDPTR ngày 13/6/2022, theo chức năng, nhiệm vụ được giao,
Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
1. Vị trí, diện tích khu đất
Theo Công văn số 36/CV-HH ngày 30/5/2022 của Công ty TNHH Huy
Hoàng, khu vực đề nghị bổ sung phần diện tích mở rộng mỏ đá bazan làm vật
liệu xây dựng thông thường tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh vào quy hoạch
thăm dò và khai thác khoáng sản tỉnh Thanh Hóa, có diện tích 5,20 ha, được giới
hạn bởi các điểm góc (hệ tọa độ Vn2000, KTT 1050 , múi 30), gồm: Điểm 1
(565109,2; 2150771,2); điểm 2 (565159; 2150676,2); điểm 3 (565064,7;
2150614,5); điểm 5 (565239; 2150771); điểm 7 (565206,5; 2150555,1); điểm 8
(565045,5; 2150602); điểm 9 (565032,45; 2150518,33); điểm 10 (565125,2;
2150387,7); điểm 11 (565030,2; 2150522,7); điểm 12 (565085,75; 2150885,4);
điểm 13 (565267,73; 2150864,85); điểm 14 (565271; 2150785).
2. Về hiện trạng: Theo kết quả kiểm tra của các sở, ngành, đơn vị có
liên quan ngày 10/6/2022, hiện trạng khu đất chủ yếu là đất trống, một phần nhỏ
đang trồng keo, tre do hộ gia đình quản lý.
3. Về 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/QĐUBND ngày 29/8/2017, vị trí khu đất có khoảng 4,39 ha quy hoạch đất rừng sản
xuất, còn lại khoảng 0,81 ha đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp.
4. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT
Đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành thuộc ngành Nông
nghiệp và PTNT quản lý thì các khu vực nêu trên không thuộc khu vực cấm, tạm
thời cấm hoạt động khoáng sản theo quy định tại Khoản 1, Điều 28, Luật Khoáng

sản 2010 và Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh
Thanh Hóa. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất với đề nghị bổ sung
mỏ đá Bazan mở rộng tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh vào Quy hoạch
khoáng sản tỉnh của Công ty TNHH Huy Hoàng.
Tuy nhiên, khu vực đề nghị bổ vào Quy hoạch gần 01 hộ dân đang sinh
sống. Do đó, nếu được cấp thẩm quyền bổ sung vào Quy hoạch khoáng sản tỉnh;
đề nghị đơn vị trúng đấu giá và được UBND tỉnh cấp quyền khai thác khoáng
sản khu vực nêu trên phải có giải pháp đảm bảo không ảnh hưởng đến sản xuất,
đời sống của hộ dân.
Đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.
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