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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: 2359 /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hoá, ngày 17 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tham gia ý kiến về Dự thảo Văn
bản của Chủ tịch UBND tỉnh triển
khai thực hiện Kế hoạch của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện
Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ
Chính trị về định hướng chiến lược
địa chất, khoáng sản và công nghiệp
khai khoáng đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2045.

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.
Nhận được Văn bản số 4907/STNMT-TNKS ngày 10/6/2022 của Sở Tài
nguyên và Môi trường về việc tham vấn ý kiến về Dự thảo Văn bản của Chủ tịch
UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện
Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất,
khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
Sau khi nghiên cứu hồ sơ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp
và PTNT có ý kiến như sau:
- Tại Mục “12. UBND các huyện, thị xã, thành phố” đề nghị điều chỉnh
thành “13. UBND các huyện, thị xã, thành phố”.
- Tại gạch đầu dòng thứ 8, Mục 1. Sở Tài nguyên và Môi trường: Đề nghị
bổ sung thêm nội dung “rà soát các mỏ khoáng sản có vị trí thuộc khu vực có
nguy cơ xảy ra thiên tai (lũ, lũ quét, sạt lở đất,...) và có nguy cơ làm gia tăng rủi
ro thiên tai trong quá trình hoạt động (lũ bùn, sạt lở đất,...).
- Tại Mục 10. Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn; Giao thông vận tải: Đề nghị trong nhiệm vụ phối hợp với Sở Tài
nguyên và Môi trường, bổ sung thêm nội dung “rà soát các mỏ khoáng sản có vị
trí thuộc khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai (lũ, lũ quét, sạt lở đất...) và có nguy
cơ làm gia tăng rủi ro thiên tai trong quá trình hoạt động (lũ bùn, sạt lở 2 đất,...);
bổ sung cụm từ “phối hợp với các đơn vị liên quan” trước cụm từ “tiến hành đánh
giá kỹ lưỡng tác động của việc khai thác mỏ đến các công trình,...”.
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Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

Cao Văn Cường

