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 Thanh Hoá, ngày         tháng       năm  2021  

V/v cho phép Công ty 

TNHH Vận tải và Thương 

mại Ngọc Dung được tận 

thu khối lượng đất thải làm 

vật liệu san lấp trong quá 

trình thi công công trình Tu 

bổ, tôn tạo di tích hồ Bến 

Quân, xã Hà Long, huyện 

Hà Trung. 

 

 

 
 

               Kính gửi:   

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Hà Trung; 

- Công ty TNHH Vận tải và TM Ngọc Dung. 
 

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 4278/STNMT-TNKS 

ngày 01/6/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Công ty TNHH 

Vận tải và Thương mại Ngọc Dung thu hồi bùn, đất thải trong quá trình thi 

công Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lòng hồ Bến Quân, xã Hà Long, huyện Hà 

Trung (văn bản tham gia ý kiến của các sở, ngành, gồm: Sở Xây dựng, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Hà Trung, UBND xã Hà 

Long thống nhất việc tận thu khoáng sản của đơn vị trong quá trình nạo vét 

tại Biên bản ngày 23/11/2020). Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, cho phép 

Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Ngọc Dung được tận thu khối lượng 

32.500m3 đất thải làm vật liệu san lấp trong quá trình thi công công trình Tu 

bổ, tôn tạo di tích hồ Bến Quân, xã Hà Long, huyện Hà Trung (hạng mục nạo 

vét lòng hồ); thời gian tận thu đến hết ngày 31/5/2022 (không được thực hiện 

thi công trong mùa mưa, lũ). 

Đơn vị phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các nghĩa vụ 

tài chính có liên quan đối với khối lượng đất thải tận thu làm vật liệu san 

lấp. Sau khi thực hiện xong dự án, yêu cầu đơn vị cung cấp tờ khai quyết 

toán thuế tài nguyên gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở tính, 

trình UBND tỉnh điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (nếu khối 

lượng tận thu thực tế lớn hơn khối lượng ban đầu) theo quy định tại Khoản 4 
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Điều 9 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 về phương pháp tính 

mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và UBND huyện Hà Trung, 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác kiểm tra, kiểm 

soát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm trong quá trình 

thực hiện dự án của Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Ngọc Dung tại 

khu vực nêu trên theo quy định; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát xử lý đối 

với các trường hợp vi phạm xe chở quá khổ, quá tải và gây ô nhiễm môi 

trường trên các tuyến đường trong khu vực thực hiện dự án trên địa bàn. 

3. Giao UBND huyện Hà Trung chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn 

và UBND xã Hà Long giám sát quá trình thực hiện của Công ty TNHH Vận 

tải và Thương mại Ngọc Dung theo đúng phương án được duyệt, đảm bảo vệ 

sinh môi trường, an ninh trật tự tại địa phương và tuân thủ theo các quy định 

của pháp luật hiện hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- Sở Xây dựng; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- UBND xã Hà Long; 
- Lưu: VT, CN (T.m85). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 
 

Lê Đức Giang 
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