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TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 3012 /SNN&PTNT - KHTC

Thanh Hoá, ngày 29 tháng 7 năm 2022

V/v tham gia ý kiến việc Công ty cổ
phần Xi măng Bỉm Sơn đề nghị bổ
sung mỏ đá vôi Yên Duyên tại
phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn
vào Quy hoạch thăm dò, khai thác
khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở
Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm
nhìn đến năm 2045.

Kính gửi: Sở Xây dựng Thanh Hóa.
Nhận được Văn bản số 4956/SXD-VLXD ngày 11/7/2022 của Sở Xây
dựng về việc tham vấn ý kiến việc Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn đề nghị bổ
sung mỏ đá vôi Yên Duyên tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn vào Quy
hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam thời kỳ
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; căn cứ kết quả kiểm tra thực địa của liên
ngành, ý kiến tham gia của Chi cục Kiểm lâm tại Văn bản số 723/CCKLSDPTR ngày 14/7/2022 và các tài liệu có liên quan, Sở Nông nghiệp và PTNT
có ý kiến như sau:
1. Vị trí, ranh giới khu đất
Theo Công văn số 1659/XMBS-KT ngày 30/6/2022 của Công ty Cổ phần
Xi măng Bỉm Sơn, khu vực đề nghị bổ sung mỏ đá vôi Yên Duyên tại phường
Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn vào Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật
liệu xây dựng ở Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có diện
tích 14,4 ha, được giới hạn bởi các điểm góc (hệ tọa độ VN2000, KTT 1050, múi
30), gồm: điểm 1 (595857.7; 2222985.9); điểm 2 (595516.6; 2223166.0); điểm 3
(595389.6; 2223164.0); điểm 4 (596106.8; 2222497.7); điểm 5 (596409.5;
2222153.7); điểm 6 (596207.8; 2222435.7); điểm 7 (596007.8; 2222835.9).
2. Về nguồn gốc, hiện trạng
- Nguồn gốc: Là đất núi đá chưa sử dụng do UBND phường Đông Sơn,
thị xã Bỉm Sơn quản lý.
- Hiện trạng: Theo kết quả kiểm tra thực địa của liên ngành ngày
13/7/2022, hiện trạng đất không có rừng; trên toàn bộ diện tích đã bóc phủ bề
mặt, một số vị trí có các vách, moong; tại thời điểm kiểm tra không có hoạt động
khai thác khoáng sản; trên khu vực mỏ không có các công trình hạ tầng kỹ thuật
công cộng, cách xã khu dân cư.
3. Về quy hoạch: Theo bản đồ quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa, giai
đoạn 2016 - 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày
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29/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá), toàn bộ diện tích 14,4 ha nằm
ngoài quy hoạch lâm nghiệp.
4. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT
Khu vực mỏ đá vôi đề nghị bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác
khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến
năm 2045, có diện tích khoảng 14,4 ha; nằm xen kẹp giữa 02 mỏ đá của Công ty
cổ phần Xi măng Bỉm Sơn được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai
thác mỏ đá vôi Yên Duyên tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn theo Giấy
phép số 1259/GP-BTNMT ngày 25/5/2017 và mỏ đá vôi Yên Duyên mỏ rộng
(được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản phê chuẩn Báo cáo thăm dò theo
Quyết định số 557/QĐ-HĐTL ngày 04/4/2006); Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
điều chỉnh kéo dài kỳ quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản
làm xi măng đến khi Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại
khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 tại
Quyết định số 154/QĐ-TTg ngày 29/01/2022.
Theo kết quả kiểm tra thực địa của liên ngành, hiện trạng trên toàn bộ
diện tích 14,4 ha đã bóc phủ bề mặt, bạt ngọn, một số vị trí có vách, moong. Tại
vị trí nêu trên, Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn đã làm đường và khai thác ra
ngoài ranh giới mỏ được cấp phép. Do đó Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở
Xây dựng xem xét việc Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn đã khai thác khu vực
nêu trên với quy định của pháp luật hiện hành có phù hợp hay không, xử lý các
vấn đề trước khi xem xét bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản
làm VLXD ở Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045./.
Đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KHTC.
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