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V/v tham gia ý kiến về nội dung đồ án
Quy hoạch chung xây dựng xã Thiệu
Vận, huyện Thiệu Hoá đến năm 2030.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa.
Nhận được Văn bản số 1846/UBND-KTHT ngày 25/4/2022 của UBND
huyện Thiệu Hóa tham vấn ý kiến nội dung đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã
Thiệu Vận, huyện Thiệu Hoá đến năm 2030; sau khi nghiên cứu hồ sơ, theo
chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
1. Về phát triển nông nghiệp
a) Đề nghị phân tích, đánh giá cụ thể về thực trạng sản xuất nông nghiệp
của xã giai đoạn 2015 – 2020; đồng thời đánh giá, nhận định về những thuận
lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức về phát triển nông nghiệp trong thời kỳ quy
hoạch; cụ thể:
- 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
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) Theo hồ sơ đồ án quy hoạch, chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp của xã
Thiệu Vận đến năm 2025 là 217,57 ha (chiếm 58,86%), đến năm 2030 là 203,78
ha (chiếm 55,13%). Do đó, đề nghị UBND huyện Thiệu Hóa trên cơ sở tiềm
năng, lợi thế của xã định hướng cụ thể 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 xã; 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; quy hoạch xây dựng vùng huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến
năm 2045 theo Quyết định số 5588/QĐ-UBND ngày 30/12/2020; quy hoạch sử
dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Thiệu
Hóa theo Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh,…
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2. Về xây dựng nông thôn mới
- Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu về quy hoạch xây dựng nông thôn
mới gắn với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2020.
- Ngày 08/3/2022, Thủ Tưởng Chính phủ đã ban hành các Quyết định: 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. Do đó, đề nghị UBND huyện Thiệu Hóa
chỉ đạo UBND xã Thiệu Vận và đơn vị tư vấn, trong quá trình lập quy hoạch, 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 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.
3. Về lĩnh vực thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai
a) Về lĩnh vực Thủy lợi
- Bổ sung đánh giá cụ thể hiện trạng, năng lực tưới tiêu của công trình thủy
lợi trên địa bàn xã; khả năng cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; tỷ lệ tưới
tiêu trên địa bàn xã và thực trạng công tác quản lý, vận hành khai thác công trình
làm cơ sở đề xuất các giải pháp trong thời kỳ quy hoạch.
- 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.
b) Về lĩnh vực đê điều
- Theo Quyết định số 606/QĐ-BNN-TCTL ngày 26/3/2013 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về phân loại, phân cấp đê trên địa bàn tỉnh Thanh
Hóa và hồ sơ quản lý, địa phận xã Thiệu Vận có đê hữu sông Chu đi qua, với
tổng chiều dài là 2,3 km đê cấp I; vì vậy, đề nghị cập nhật hiện trạng công trình
đê điều vào đồ án Quy hoạch.
- Trong quá trình lập Quy hoạch cần lưu ý tuân thủ các quy định Luật Đê
điều, cụ thể như sau:
+ Tuân thủ phạm vi bảo vệ đê điều theo quy định tại Điều 23 Luật Đê điều.
+ Theo Quy hoạch phòng chống lũ các tuyến sông có đê (hợp phần sông
Mã), đề nghị không quy hoạch các khu vực bãi sông, lòng sông và trong phạm
vi bảo vệ đê điều để xây dựng các công trình nhà ở, làng nghề, trang trại... trừ
công trình được phép xây dựng theo quy định tại Khoản 16, Điều 3 và Khoản 1,
Khoản 2 Điều 26 Luật Đê điều.
+ Theo quy định tại Khoản 1, Điều 29 Luật Đê điều: “Đất trong hành lang
bảo vệ đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê chỉ được kết hợp làm đường giao thông
hoặc trồng cây chắn sóng, lúa và cây ngắn ngày”.
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c) 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 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.
Đề nghị UBND huyện Thiệu Hóa nghiên cứu, hoàn chỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.
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