UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
Số: 11378 /UBND-CN
V/v chủ trương đóng cửa
mỏ đối với 03 mỏ khoáng
sản tại xã Hà Bình và xã
Yến Sơn, huyện Hà Trung.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 04 tháng 8

năm 2022

Kính gửi:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cục thuế tỉnh;
- UBND huyện Hà Trung.
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1670/UBND-TNMT ngày
25/6/2022 của UBND huyện Hà Trung về việc đề nghị đóng cửa mỏ đất san lấp
tại xã Hà Bình và xã Yến Sơn, huyện Hà Trung; theo báo cáo và đề xuất của Sở
Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6526/STNMT-TNKS ngày
28/7/2022 (kèm theo Biên bản kiểm tra ngày 13/7/2022 và ý kiến tham gia của
Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Cục thuế tỉnh, UBND các xã Hà Bình và Yến Sơn), Chủ tịch UBND tỉnh có ý
kiến như sau:
1. Đồng ý chủ trương đóng cửa mỏ khoáng sản đối với 03 mỏ đất san lấp
tại xã Hà Bình và xã Yến Sơn, huyện Hà Trung (01 mỏ đất san lấp tại xã Hà
Bình của Công ty Cổ phần sản xuất nguyên vật liệu xây dựng Hà Trung; 02 mỏ
đất san lấp tại xã Yến Sơn của Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và phát triển
Mạnh Quang và của Công ty TNHH Xây dựng Mai Quân) theo đề nghị của
UBND huyện Hà Trung tại Công văn số 1670/UBND-TNMT ngày 25/6/2022;
giao Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đóng cửa mỏ
khoáng sản đối với từng khu vực mỏ đất san lấp nêu trên, trình UBND tỉnh ban
hành Quyết định đóng cửa mỏ đảm bảo theo quy định của pháp luật.
2. Giao Cục Thuế tỉnh đôn đốc Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và phát triển
Mạnh Quang và Công ty cổ phần Sản xuất nguyên vật liệu xây dựng Hà Trung
thực hiện việc nộp số tiền thuế còn nợ vào ngân sách nhà nước theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Sở: XD, GTVT, NN&PTNT;
- Cty TNHH dịch vụ ĐT và PT Mạnh Quang;
- Cty CP Sản xuất nguyên liêu XD Hà Trung;
- UBND các xã: Hà Bình và Yến Sơn
(huyện Hà Trung);
- Lưu: VT, CN (Tm200).
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