ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:3231 /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hoá, ngày 11 tháng 8 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tham gia ý kiến về nội dung Điều
chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị
trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh
Thanh Hóa đến năm 2030; điều
chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô
thị Luận Thành (trước đây là đô thị
Khe Hạ), huyện Thường Xuân đến
năm 2045.

Kính gửi: Sở Xây dựng Thanh Hóa.
Nhận được Giấy mời số 4727/GM-SXĐ của Sở Xây dựng ngày 01/7/2022
của Sở Xây dựng về việc Hội nghị thẩm định quy hoạch xây dựng: Điều chỉnh
mở rộng, QHC thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm
2030; Điều chỉnh, mở rộng QHC đô thị Luận Thành (trước đây là đô thị Khe
Hạ), huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045; sau khi nghiên cứu hồ
sơ; căn cứ ý kiến tham gia của Chi cục Thủy lợi tại văn bản số 690/CCTL-TTPC
ngày 05/8/2022; Chi cục Kiểm lâm tại văn bản số 823/CCKL-SDPTR ngày
05/8/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
I. Điều chỉnh mở rộng, QHC thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh
Thanh Hóa đến năm 2030
Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham gia ý kiến về nội dung đồ án Điều
chỉnh, mở rộng QHC thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến
năm 2030, tại văn bản số 5544/SNN&PTNT-KHTC ngày 29/11/2021 gửi UBND
huyện Như Xuân. Trên cơ sở tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến tham gia của các
ngành, đơn vị. Theo hồ sơ gửi lần này, đơn vị tư vấn chưa cập nhật các nội dung
Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham gia ý kiến; đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu chỉnh
sửa các nội dung đã tham gia ý kiến, trong đó lưu ý thêm một số nội dung cụ thể:
1. Đánh giá hiện trạng
- Đề nghị xem xét, bổ sung hiện trạng tài nguyên rừng và đất rừng trên địa
bàn thị trấn Yên Cát để phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển kinh tế, xã
hội trong giai đoạn tới. Theo Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của
Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất
quy hoạch phát triển rừng năm 2021, huyện Như Xuân; tổng diện tích có rừng
của thị trấn Yên Cát là 1.731,25 ha (phân loại theo nguồn gốc rừng: rừng trồng
1.655,6 ha (rừng trồng đã thành rừng 1.268,56 ha, rừng trồng chưa thành rừng
387,04 ha, rừng tự nhiên 75,65 ha; Phân loại theo mục đích sử dụng: rừng sản
xuất 1.731,25 ha).
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- Khu vực Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng có nhiều công trình thủy lợi,
tuy nhiên thuyết minh Quy hoạch chưa đánh giá, đề nghị bổ sung đánh giá hiện
trạng và khả năng đáp ứng của công trình đối với việc cấp, thoát nước phục vụ
nông nghiệp và dân sinh. Từ đó, đề xuất các giải pháp đảm bảo nguồn cấp nước
phục vụ (gồm các hồ chứa: Mỹ Ré, Ao Bui, Đồng Hâm, Ao Bai, Cây Đa, Đầm
Trời (Thắng Sơn), Trung Thành và các đập Bảy Nón, Ao Mới (Ao Mèo), Đồng
Thi (Ao Bốt)).
2. Định hướng quy hoạch đô thị đến năm 2030
Để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong định hướng phát triển hạ tầng
kỹ thuật, đề nghị rà soát các Kế hoạch, Chương trình, Đề án,… đã được ban
hành để cập nhật danh mục các công trình dự kiến đầu tư cụ thể làm cơ sở định
hướng phát triển hạ tầng quy hoạch (đầu tư nâng cấp các hồ Đồng Hâm, Ao Bai,
Mỹ Ré, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân; xây dựng mới các đập Làng Cát,
Đồng Công, thị trân Yên Cát, huyện Như Xuân).
- Trong quá trình thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng khu đô thị, việc triển
khai nâng cấp, xây dựng mới đô thị cần tuân thủ quy định 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 về
quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh thuộc trách
nhiệm của UBND tỉnh; rà soát quy hoạch điều chỉnh, bổ sung đô thị Yên Cát
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.
Đặc biệt, 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, không bố trí quy hoạch xây dựng các
công trình, hạ tầng kỹ thuật làm ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên.
II. Điều chỉnh, mở rộng QHC đô thị Luận Thành (trước đây là đô thị
Khe Hạ), huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
1. Căn cứ pháp lý: đề nghị bổ sung các văn bản sau: Luật Lâm nghiệp
năm 2017; Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14; Luật Phòng, Chống thiên tai số
33/2013/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên
tai và Luật Đê điều số 60/2020/QH14; Quyết định số 3459/QĐ-UBND ngày
04/9/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất
thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Thường Xuân;
Quyết định số 3416/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về
việc phê duyệt Đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh
Hóa, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030; Quyết định số 202/QĐUBND
ngày 08/02/2022 của Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân về việc phê duyệt,
công bố kết quả theo dõi diễn biến rừng huyện Thường Xuân năm 2021.
2. Đánh giá hiện trạng
Đề nghị xem xét, bổ sung hiện trạng tài nguyên rừng và đất rừng trên địa
bàn xã Luận Thành để phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển kinh tế, xã
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hội trong giai đoạn tới. Theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 08/02/2022
của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt, công bố kết quả theo dõi diễn
biến rừng huyện Thường Xuân năm 2021; tổng diện tích có rừng của xã Luận
Thành là 2.536,1 ha, tỷ lệ che phủ rừng 45,54%, cụ thể: Phân loại theo nguồn
gốc rừng: rừng trồng 2.485,3 ha (rừng trồng đã thành rừng 1.498,5 ha, rừng
trồng chưa thành rừng 986,8 ha), rừng tự nhiên 50,9 ha. Phân loại theo mục đích
sử dụng: rừng sản xuất 2.258,1 ha; rừng phòng hộ 278,0 ha.
- Thuyết minh tổng hợp các Quy hoạch chưa thể hiện các nội dung: Xác
định và lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch theo quy định
tại Điều 16 Luật Phòng, Chống thiên tai và Thông tư 10/2021/TT-BKHĐT ngày
22/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời đảm đảm yêu cầu phòng,
chống thiên tai đối với việc đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp khu đô thị, điểm
dân cư nông thôn và công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định tại 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.
- Thuyết minh Quy hoạch chưa đánh giá hiện trạng và khả năng đáp ứng
của công trình đối với việc cấp, thoát nước phục vụ nông nghiệp và dân sinh. Từ
đó, đề xuất các giải pháp đảm bảo nguồn cấp nước phục vụ (gồm các hồ: Khe
Dài, Hón Ngòn, Hón Nguồn, Đồng Mua, Minh Sơn (Đồng Đớn), Đồng Bến và
các đập: Hón Phai, Khai Khoang, Đồng Bướm, Hón Sen, Cây Sung, Cò Phên).
Đặc biệt trong đó, có 5 hồ chứa thuộc danh mục hồ mất an toàn, vận hành tích
nước hạn chế trong mùa mưa lũ năm 2022 (các hồ Đồng Mua, Minh Sơn, Khe
Dài, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân)
3. Về định hướng quy hoạch không đô thị đến năm 2045
- Đề nghị UBND huyện Thường Xuân xem xét, bổ sung chỉ tiêu trồng cây
xanh trên địa bàn, đảm bảo phù hợp với kế hoạch trồng cây xanh trên địa bàn
huyện, nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu trồng cây xanh theo Kế hoạch số
120/KH-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh về trồng cây xanh trên địa bàn
tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025.
- Đề nghị xem xét, bổ sung định hướng sản xuất lâm nghiệp: trong đó cần
xác định các loài cây phù hợp với điều kiện của địa phương và các loại giống
cây lâm nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao, như: Keo lai mô, Keo tai tượng Úc,...
để nâng cao giá trị từ sản xuất lâm nghiệp.
Trong quá trình thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng khu đô thị, việc triển khai
nâng cấp, xây dựng mới đô thị cần tuân thủ quy định 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 về
quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh thuộc trách
nhiệm của UBND tỉnh.
- Rà soát quy hoạch điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung đô thị Luận Thành
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. Đặc biệt,
theo quy định Khoản 2, Điều 14, Luật Lâm nghiệp năm 2017 “Không chuyển mục
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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, không bố trí quy hoạch xây dựng các công trình, hạ tầng kỹ
thuật làm ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên; không bố trí các khu vực chăn
nuôi theo quy định tại Nghị quyết số 172/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thanh
Hóa ngày 11/10/2021 Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, quyết định
vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Đề nghị Sở Xây dựng Thanh Hóa tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường

