ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 3144 /SNN&PTNT-TL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 08 tháng 8 năm 2022

V/v tham gia ý kiến về đề nghị được
thực hiện Phương án thanh thải, vận
chuyển khối lượng cát tồn trên bãi
tập kết, kinh doanh cát tại thị trấn
Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa của
Công ty cổ phần xây dựng và
thương mại Thanh Tâm.

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 6633/STNMT-TNKS ngày
01/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham vấn ý kiến về đề nghị
được thực hiện Phương án thanh thải, vận chuyển khối lượng cát tồn trên bãi tập
kết, kinh doanh cát tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa của Công ty cổ phần
xây dựng và thương mại Thanh Tâm (sau đây viết tắt là Công ty). Căn cứ kết quả
kiểm tra thực địa của liên ngành ngày 03/8/2022, phương án thanh thải cát của
Công ty tại Công văn số 26/CV-TT ngày 20/6/2022, theo chức năng nhiệm vụ được
giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:
1. Về kết quả kiểm tra thực địa:
Tại thời điểm kiểm tra, khu vực bãi tập kết không có hoạt động bơm hút, kinh
doanh cát; chiều cao bãi cát khoảng 2,5m; diện tích đất đang tập kết khoảng
2.000m2 khối lượng cát trên bãi còn lại khoảng 5.000m3; đơn vị đã lắp đặt trạm cân
tại vị trí đầu bãi tập kết; xây dựng 02 hố thu gom nước chống chảy tràn ra ngoài khu
vực giáp ranh và được thoát ra sông Chu theo hệ thống đường ống chôn ngầm; đã
đóng mốc giới bãi, bảng nội quy, bảng thông tin bến bãi, bảng niêm yết giá bán cát.
2. Về đề nghị của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thanh Tâm:
Công ty đề nghị được tạm hoạt động trở lại trong thời gian 30 ngày (kể từ
ngày được chấp thuận) để Công ty thực hiện phương án, cụ thể như sau:
- Từ ngày 01 đến ngày thứ 20, thực hiện bán hàng để di dời khối lượng cát, hạ
thấp chiều cao và di chuyển vào đúng vị trí thuê đất; đồng thời đấu mối cơ quan
chức năng để thực hiện việc công bố chất lượng sản phẩm; thực hiện các bảng thông
tin tại bãi tập kết.
- Từ ngày 21 đến ngày thứ 30 tiến hành xác định mốc giới và cắm theo đúng quy định.
3. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Căn cứ kết quả kiểm tra thực địa, nội dung phương án tại Công văn số 26/CVTT ngày 20/6/2022 của Công ty, Sở Nông nghiệp và PTNT xét thấy: Hiện nay đang
là thời điểm trọng tâm của mùa mưa lũ; do đó, việc Công ty đề xuất phương án bán
hàng để hạ thấp chiều cao và di chuyển vào đúng vị trí thuê đất, đảm bảo tiêu thoát
lũ sông Chu là phù hợp; nếu được UBND tỉnh chấp thuận, yêu cầu Công ty thực
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hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, an
ninh trật tự và tuân thủ nghiêm quy định về tải trọng xe được phép đi trên đê (dưới
12 tấn).
Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/cáo);
- Lưu: VT, TL.
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