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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 09 tháng 8

năm 2022

V/v tham gia ý kiến về đề nghị mua
đất đắp phục vụ dự án nâng cấp
tuyến đê bao Ngọc Lẫm, xã Trường
Giang, huyện Nông Cống.

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 6852/STNMT-TNKS
ngày 05/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham vấn ý kiến về đề
nghị mua đất đắp phục vụ dự án nâng cấp tuyến đê bao Ngọc Lẫm, xã Trường
Giang, huyện Nông Cống; kèm theo Công văn số 1801/UBND-QLDA ngày
22/7/2022 của UBND huyện Nông Cống. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được
giao, các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế, Sở Nông nghiệp
và PTNT có ý kiến như sau:
Theo báo cáo của Chủ đầu tư tại công văn nêu trên, mỏ vật liệu đất đắp
phục vụ công trình được quy định lấy tại mỏ số 18, núi Quy, xã Thăng Long,
huyện Nông Cống. Qua kiểm tra thực tế hiện trường, tính toán và so sánh với
phương án mua đất tại các mỏ đất khác đang được khai thác hợp pháp trên địa
bàn huyện; UBND huyện Nông Cống nhận thấy chi phí khai thác đất tại mỏ
được quy hoạch cao hơn, ngoài ra cần nhiều thời gian để thực hiện các thủ tục
cấp phép, giao mỏ và giải phóng mặt bằng để khai thác; vì vậy UBND huyện
Nông Cống đề nghị được mua đất tại các mỏ đất (đang hoạt động hợp pháp)
đảm bảo chất lượng và hiệu quả kinh tế của dự án.
Sở Nông nghiệp và PTNT xét thấy để đảm bảo chủ động về nguồn vật
liệu đất đắp, đáp ứng tiến độ thực hiện dự án và hạn chế các tác động đến môi
trường, việc UBND huyện Nông Cống đề nghị mua đất là phù hợp. Đề nghị
UBND huyện Nông Cống tổ chức khảo sát cụ thể các mỏ đất trong khu vực dự
án đang hoạt động hợp pháp, đảm bảo đủ trữ lượng, chất lượng đất đắp đê theo
tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và cự ly vận chuyển ngắn nhất nhằm giảm chi
phí vận chuyển, từ đó lựa chọn phương án tối ưu nhất nhằm đảm bảo hiệu quả
kinh tế của dự án.
Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tổng hợp, báo cáo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLXDCT.
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