UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
Số:10860 /UBND-CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 26 tháng 7

năm 2021

V/v chủ trương đầu tư dự án
Khai thác mỏ cát số 160c ngã
ba sông Luồng - sông Mã tại
thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan
Hóa của Công ty Cổ phần Tập
đoàn đầu tư Phúc Hưng.

Kính gửi:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Quan Hóa;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Phúc Hưng.
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 5154/SKHĐT-KTĐN ngày
20/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chủ trương đầu tư dự án Khai
thác mỏ cát số 160c ngã ba sông Luồng - sông Mã tại thị trấn Hồi Xuân, huyện
Quan Hóa của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Phúc Hưng (kèm theo văn bản
tham gia ý kiến của các Sở: Xây dụng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải; Công an tỉnh, Cục
thuế tỉnh và UBND huyện Quan Hóa). Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến như sau:
Thống nhất với nội dung đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn
số 5154/SKHĐT-KTĐN ngày 20/7/2021 nêu trên, cụ thể:
1. Trước mắt, chưa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khai thác mỏ cát
số 160c ngã ba sông Luồng - sông Mã tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa
do Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Phúc Hưng đề xuất; giao Sở Kế hoạch và
Đầu tư có văn bản (nêu rõ lý do) trả lời Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Phúc
Hưng theo quy định.
2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và
các ngành, đơn vị liên quan, căn cứ quy định hiện hành của pháp luật, tổ chức rà
soát tính pháp lý của Quyết định số 4942/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 và Giấy
phép thăm dò khoáng sản số 79/GP-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh, để
xem xét, đề xuất phương án thực hiện đảm bảo theo quy định; báo cáo Chủ tịch
UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

2

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi
trường (theo mục 2 của văn bản này), căn cứ các quy định pháp luật có liên
quan, Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm
2021 huyện Quan Hóa được cấp có thẩm quyền phê duyệt để hướng dẫn Công
ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Phúc Hưng hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định;
tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về
chủ trương đầu tư dự án Khai thác mỏ cát số 160c ngã ba sông Luồng - sông Mã
tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa (nếu đảm bảo các quy định của pháp
luật)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang (để b/c);
- Các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng,
Nông nghiệp và PTNT, Công Thương;
- Công an tỉnh;
- Cục thuế tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;
- UBND huyện Quan Hóa;
- UBND thị trấn Hồi Xuân;
- Lưu: VT, CN (T.m297).
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