ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1258 /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 4 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tham gia ý kiến đồ án Quy hoạch
chung xây dựng các xã: Thiệu Thịnh,
Thiệu Nguyên, Thiệu Lý, Thiệu Hòa,
Thiệu Chính, Thiệu Thành, Thiệu
Công, Thiệu Toán, Tân Châu, huyện
Thiệu Hoá đến năm 2030.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa.
Nhận được các Văn bản của UBND huyện Thiệu Hóa: Số 1053/UBNDKTHT ngày 24/02/2022 xin ý kiến thống nhất về nội dung đồ án Quy hoạch
chung xây dựng xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa đến năm 2030; số
1466/UBND-KTHT ngày 31/3/2022 tham vấn ý kiến nội dung đồ án Quy hoạch
chung xây dựng các xã: Thiệu Nguyên, Thiệu Lý, Thiệu Hòa, Thiệu Chính, Thiệu
Thành, Thiệu Công, Thiệu Toán, huyện Thiệu Hoá đến năm 2030; số
1689/UBND-KTHT ngày 06/4/2022 tham vấn ý kiến nội dung đồ án Quy hoạch
chung xây dựng xã Tân Châu, huyện Thiệu Hoá đến năm 2030. Sau khi nghiên
cứu các hồ sơ, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có
ý kiến chung vào các nội dung 09 đồ án Quy hoạch nêu trên; cụ thể như sau:
1. Đánh giá hiện trạng
1.1. Đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội
- Về thực trạng phát triển kinh tế, xã hội: Các nội dung đánh giá còn chung
chung, chưa cụ thể; đề nghị phân tích, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được về
phát triển kinh tế - xã hội của các xã thời kỳ 2015 - 2020; đồng thời so sánh kết
quả thực hiện với các chỉ tiêu quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt trong
giai đoạn vừa qua.
- Về đánh giá hiện trạng phát triển nông, lâm, thủy sản: Phân tích, đánh giá
cụ thể thực trạng phát triển các ngành: Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản theo 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 các 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
các xã giai đoạn vừa qua (tổng đàn, sản lượng, hình thức nuôi,...); các dự án, các
khu 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).
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1.2. Đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng sản xuất nông nghiệp
- Về hiện trạng công trình thủy lợi: Rà soát cập nhật đầy đủ, hiện trạng, số
lượng các công trình (như: Trạm bơm tưới Mẽo Thiệu Thành, Thiệu Thành 2,
Thiệu Thành 3, Thiệu Giang, xã Thiệu Thành; trạm bơm tưới Trại Giống, xã
Thiệu Công; trạm bơm tưới Thiệu Nguyên, xã Thiệu Nguyên;...); rà soát công
suất máy của các trạm bơm (như: Các trạm bơm tưới Thành Bảo, Thành
Thượng, xã Thiệu Thành; các trạm bơm tưới Thiệu Công 1, Thiệu Công 2,
Thiệu Công 3, Thiệu Công 4, Thiệu Công 5, xã Thiệu Công; các trạm bơm tưới
Dân Ái, trạm bơm tưới tiêu kết hợp Thiệu Hòa, xã Thiệu Hòa,…); bổ sung đánh
giá, hiện trạng, năng lực tưới tiêu của từng công trình thủy lợi; tỷ lệ tưới tiêu
trên địa bàn xã và thực trạng công tác quản lý, vận hành khai thác công trình.
-Về hiện trạng cấp nước sinh hoạt nông thôn: Hiện nay, các xã Thiệu
Nguyên, Thiệu Lý, Thiệu Hòa, Thiệu Chính, Thiệu Thành, Thiệu Công, Thiệu
Toán, Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa đều có các công trình cấp nước tập trung1. Vì
vậy, đề nghị rà soát, cập nhật bổ sung hiện trạng sử dụng nước và tỷ lệ đấu nối
nước sạch của các hộ dân từ các nhà máy cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa
bàn các xã làm cơ sở xây dựng định hướng và đề xuất các giải pháp quy hoạch
đến năm 2030.
2. Định hướng quy hoạch không gian tổng thể
2.1. Về định hướng phát triển nông nghiệp
- Ngày 23/7/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX ban hành
Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021
– 2025 tại Quyết định số 622-QĐ/TU; UBND tỉnh ban hành Quyết định phê
duyệt Đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa, giai
đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 3416/QĐ-UBND
ngày 01/9/2021; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển cây ăn quả tập
trung trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại
Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 12/01/2022,... Do đó, đề nghị UBND huyện
Thiệu Hóa bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình, đề án nêu trên và
tiềm năng, lợi thế của từng xã để định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn
cho các xã đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch xây dựng vùng huyện
Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết
định số 5588/QĐ-UBND ngày 30/12/2020; quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 20212030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Thiệu Hóa được UBND tỉnh
phê duyệt tại Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 31/8/2021. Trong đó, đề nghị
Các xã Thiệu Lý, Thiệu Toán, Thiệu Chính, Thiệu Hòa thuộc phạm vi cấp nước nhà máy nước sạch núi Go do
Công ty cổ phần Shakito - Vũ quản lý (theo Quyết định số 4096/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa); Các xã Thiệu Thành, Thiệu Công thuộc phạm vi cấp nước nhà máy nước sạch Sông
Chu tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa do Công ty cổ phần cấp nước Sông Chu quản lý (theo Quyết định số
923/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa); Xã Thiệu Nguyên thuộc phạm vi cấp
nước Nhà máy nước sạch xã Thiệu Hợp, Thiệu Duy, Thiệu Nguyên, Thiệu Thịnh, Thiệu Quang, Thiệu Giang,
huyện Thiệu Hóa do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng tổng hợp Hoàng Tiến quản lý (theo Quyết định số
3945/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của Chủ tịch UBD tỉnh).
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định hướng cụ thể các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh (quy mô
diện tích, địa điểm) phù hợp với tiềm năng, lợi thế gắn với tiêu thụ sản phẩm nông
sản của từng xã; đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả mục
tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
2.2. Về định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật
- Về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới: Các xã: Thiệu Nguyên, Thiệu
Lý, Thiệu Hòa, Thiệu Chính, Thiệu Thành, Thiệu Công, Thiệu Toán, Thiệu
Thịnh, Tân Châu, huyện Thiệu Hoá đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã
đạt chuẩn NTM và tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng tiêu chí NTM và phấn đấu
đạt chuẩn xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2030. Do đó, để
phù hợp với yêu cầu của tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu
(theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 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); đề nghị UBND huyện Thiệu Hóa chỉ đạo các xã và các đơn vị liên
quan, khi lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030, 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.
- Về thủy lợi: Bổ sung giải pháp khuyến khích các mô hình áp dụng tưới
tiên tiến tiết kiệm nước phục vụ các khu nông nghiệp công nghệ cao. 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 của UBND tỉnh về quy định phạm vi vùng phụ cận công trình
thủy lợi trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh.
- Về đê điều: Để đảm bảo phù hợp với Quy hoạch phòng, chống lũ và Quy
hoạch đê điều các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và
định hướng đến năm 2030 (hợp phần sông Mã) đã được HĐND tỉnh phê duyệt và
thông qua tại các Nghị quyết số 84/NQHĐND ngày 07/12/2017 và số 87/NQHĐND ngày 07/12/2017; đề nghị UBND huyện Thiệu Hóa căn cứ hiện trạng
công trình và Chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến đê theo Quy hoạch (chiều rộng mặt đê
B≥6m; hệ số mái đê phía sông, phía đồng m≥2; mức đảm bảo phòng, chống lũ
trên sông Chu tại Xuân Khánh P=0,6%) để xác định nhu cầu sử dụng đất cho các
công trình nâng cấp cải tạo sông Dừa, xã Thiệu Chính và mở rộng đê hữu sông
Chu, xã Thiệu Toán cho phù hợp. Rà soát, cập nhật vào quy hoạch phạm vi bảo
vệ công trình đê điều và phạm vi ảnh hưởng của các dự án đến công trình đê
điều, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đê điều và Quyết định số
1720/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 của UBND tỉnh về việc quy định hành lang
bảo vệ đối với đê sông cấp IV, cấp V và hành lang bảo vệ đê điểu trên địa bàn
tỉnh (đối với các xã có hệ thống đê chạy qua).
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- Về phòng chống thiên tai: Bổ sung vào thuyết minh tổng hợp quy hoạch
các xã 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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