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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tham gia ý kiến về nội dung đồ
án Quy hoạch chung xây dựng các
xã: Minh Tiến, Cao Thịnh, Ngọc
Trung, Đồng Thịnh, Ngọc Liên, Lam
Sơn Phúc Thịnh, Phùng Giáo, Vân
Am, Cao Ngọc, Phùng Minh, huyện
Ngọc Lặc đến năm 2030.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc.
Nhận được các Văn bản của UBND huyện Ngọc Lặc: số 1034/UBNDKTHT ngày 18/5/2022, số 1036/UBND-KTHT ngày 18/5/2022, số 1037/UBNDKTHT ngày 18/5/2022, số 1040/UBND-KTHT ngày 18/5/2022, số 1045/UBNDKTHT ngày 18/5/2022, số 1046/UBND-KTHT ngày 19/5/2022; Số 1078/UBNDKTHT ngày 24/5/2022, số 1079/UBND-KTHT ngày 24/5/2022, số 1080/UBNDKTHT ngày 24/5/2022, số 1081/UBND-KTHT ngày 24/5/2022, số 1083/UBNDKTHT ngày 24/5/2022 về việc xin ý kiến thống nhất nội dung Quy hoạch chung
xây dựng các xã: Minh Tiến, Cao Thịnh, Ngọc Trung, Đồng Thịnh, Ngọc Liên,
Lam Sơn, Phúc Thịnh, Phùng Giáo, Vân Am, Cao Ngọc, Phùng Minh. Sau khi
nghiên cứu các hồ sơ, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
1. Về sản xuất nông nghiệp
a) Về đánh giá hiện trạng
Đề nghị phân tích, đánh giá cụ thể về thực trạng sản xuất nông nghiệp
của các xã giai đoạn 2016 - 2021; đồng thời đánh giá, nhận định về những
thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức về phát triển nông nghiệp của các xã
trong thời kỳ quy hoạch; cụ thể:
- Về lâm nghiệp: đánh giá hiện trạng diện tích rừng và đất lâm nghiệp phân
theo 3 loại rừng, theo chủ quản lý, theo nguồn gốc rừng,... kết quả phát triển vùng
trồng rừng gỗ lớn, khai thác lâm sản; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển
rừng,... đồng thời cập nhật kết quả hiện trạng rừng năm 2021 trên địa bàn các xã
theo được Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc phê duyệt tại Quyết định số 85/QĐUBND ngày 12/01/2022
- Về trồng trọt: Đánh giá kết quả thực hiện các cây trồng chủ lực trên địa
bàn xã; các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; công tác chuyển dịch cơ cấu
giống, mùa vụ; ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa vào sản xuất,...
- Về chăn nuôi: Đánh giá biến động của các con nuôi chủ lực trên địa bàn
xã giai đoạn vừa qua (tổng đàn, sản lượng, hình thức nuôi,...); trang trại chăn
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nuôi tập trung, quy mô lớn, công nghệ cao,...
- Về thủy sản: Đánh giá tình hình phát triển nuôi trồng thủy sản (diện tích
nuôi; hình thức nuôi; sản lượng).
b) Về định hướng phát triển nông nghiệp
Đề nghị UBND huyện Ngọc Lặc trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của từng xã
để định hướng phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh
(quy mô diện tích, địa điểm) gắn với tiêu thụ sản phẩm nông sản của các xã; rà
soát đảm bảo phù hợp với Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 622-QĐ/TU ngày
23/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; đề án phát triển các sản
phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng
đến năm 2030 theo Quyết định số 3416/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND
tỉnh; đề án phát triển cây ăn quả tập trung trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm
2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày
12/01/2022 của UBND tỉnh; quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn
2016 - 2025 theo Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của Chủ tịch
UBND tỉnh,…
2. Về xây dựng nông thôn mới
Xã Phúc Thịnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM
năm 2018, xã tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng tiêu chí NTM, phấn đấu đạt
chuẩn xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2021-2025; các xã Phùng
Giáo, Vân Am, Cao Ngọc, Phùng Minh nằm trong kế hoạch xã phấn đấu đạt
chuẩn NTM của tỉnh, giai đoạn 2021-2025. Các xã Cao Thịnh, Ngọc Trung, Đồng
Thịnh, Ngọc Liên, Lam Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt
chuẩn NTM (riêng xã Ngọc Liên đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao
vào năm 2021), các xã tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng tiêu chí NTM, phấn
đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2021-2025; xã
Minh Tiến nằm trong kế hoạch xã phấn đấu đạt chuẩn NTM của tỉnh, giai đoạn
2021-2025. Do đó, để phù hợp với yêu cầu của tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng
cao, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 (theo các Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ: số 318/QĐ-TTg về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và Bộ
tiêu chí quốc gia vê xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; số 319/QĐ-TTg về
việc quy định xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025), đề nghị UBND huyện
Ngọc Lặc chỉ đạo các xã Minh Tiến, Cao Thịnh, Ngọc Trung, Đồng Thịnh, Ngọc
Liên, Lam Sơn và các đơn vị liên quan, khi lập đồ án quy hoạch chung xây dựng
xã đến năm 2030, cần tham khảo các nội dung theo quy định của các tiêu chí xã
NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu (nhất là các quy định của các chỉ
tiêu, tiêu chí liên quan đến xây dựng kết cấu hạ tầng và các vùng sản xuất tập
trung) để định hướng trong đồ án quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030
phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đáp ứng yêu cầu các tiêu chí
NTM ở các mức độ, giai đoạn 2021-2025 và các giai đoạn tiếp theo.
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3. Về lĩnh vực thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai
a) Về lĩnh vực Thủy lợi
- Về đánh giá hiện trạng:
Đề nghị kiểm tra, rà soát cập nhật đầy đủ, hiện trạng, số lượng công trình,
như: Trạm bơm Minh Hòa, xã Minh Tiến; các hồ chứa Cò Tiêu, Rọc Lá, Đồng
Ao, Đồng Châu, xã Cao Thịnh; các hồ chứa Minh Lâm, Yên Thắng, Xuân Minh,
xã Ngọc Trung (trong đó có hồ chứa Xuân Minh hư hỏng, mất an toàn, vận hành
tích nước hạn chế trong mùa mưa lũ năm 2022); các hồ chứa Bai Sơn, Gốc Vả,
Ngọc Thanh, Mũi Trâu, Làng Xi, Giếng Thiềng, Cây Trôi, Vịt Vàng, xã Ngọc
Liên; hồ chứa Hố Mua, xã Lam Sơn,… Bổ sung đánh giá, hiện trạng, năng lực
tưới tiêu của từng công trình Thủy lợi; tỷ lệ tưới tiêu trên địa bàn xã và thực trạng
công tác quản lý, vận hành khai thác công trình.
- Về định hướng phát triển:
+ Rà soát quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực quy hoạch đảm
bảo không ảnh hưởng đến phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của
Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017, Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 09/11/2018
của UBND tỉnh về quy định vùng phụ cận công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
+ Bổ sung các giải pháp công trình, phi công trình; giải pháp khuyến
khích các mô hình áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phục vụ các khu vực
sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và danh mục ưu tiên đầu tư các
công trình thủy lợi cụ thể (nếu có).
b) Về phòng chống thiên tai:
Bổ sung vào thuyết minh tổng hợp quy hoạch nội dung về bảo đảm yêu
cầu phòng, chống thiên tai theo quy định tại Điều 19 Luật Phòng, Chống thiên
tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013 và Khoản 12, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai.
4. Các nội dung khác
- Phần lớn diện tích các xã điều chỉnh đồ án quy chung xây dựng nêu trên
là đất lâm nghiệp; theo quy định Khoản 2, Điều 14, Luật Lâm nghiệp năm 2017
“Không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ dự án
quan trọng quốc gia; dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; dự án cấp
thiết khác được Chính phủ phê duyệt”. Do đó, đề nghị UBND huyện Ngọc Lặc
chỉ đạo các xã và các đơn vị liên quan rà soát quy hoạch các xã phù hợp với quy
hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2025 được Chủ tịch UBND
tỉnh phê duyệt tại Quyết định 3230/QĐ-UBND ngày 29/8/2017. Do đó, không
bố trí quy hoạch xây dựng các công trình, hạ tầng kỹ thuật làm ảnh hưởng đến
diện tích rừng tự nhiên.
- Các xã điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nằm ở khu vực đồi núi,
nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất khi có mưa lớn trong một thời gian
ngắn là rất cao. Vì vậy, đề nghị UBND huyện Ngọc Lặc chỉ đạo bổ sung nội dung
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về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai theo quy định tại Điều 19 Luật Phòng,
Chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội và Khoản 12,
Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật
Đê điều số 60/2020/QH14 vào các đồ án quy hoạch chung xã đến năm 2030.
- Ngoài ra, trong quá điều chỉnh đồ án quy chung xây dựng xã đến năm
2030, cần tuân thủ đúng quy định của Pháp luật về phạm vi bảo vệ công trình
Thủy lợi theo quy định tại Điều 40, Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14; Điều 1
Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh về quy
định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh thuộc trách
nhiệm của UBND tỉnh Thanh Hóa.
Đề nghị UBND huyện Ngọc Lặc nghiên cứu, hoàn chỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.
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