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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 29 tháng 4

năm 2021

V/v cho phép Công ty CP Tư
vấn đầu tư và xây dựng Trường
Phát tận thu, vận chuyển khối
lượng đất thải ra khỏi khu vực
thực hiện Đề án đóng cửa mỏ
đất san lấp tại xã Tượng Sơn,
huyện Nông Cống.

Kính gửi:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Nông Cống;
- Công ty CP TVĐT và Xây dựng Trường Phát.

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 263/CV-TP ngày 26/3/2021
của Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Trường Phát đề nghị tận thu, vận
chuyển khối lượng đất đá thừa trong quá trình thi công thực hiện Đề án đóng
cửa mỏ đất san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống; trên cơ sở báo cáo và
đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3001/STNMT-TNKS
ngày 23/4/2021 (kèm theo Biên bản kiểm tra thực địa ngày 13/4/2021; ý kiến
của Sở Xây dựng tại Công văn số 2447/SXD-VLXD ngày 19/4/2021, UBND
huyện Nông Cống tại Công văn số 830/UBND-TNMT ngày 19/4/2021, UBND
xã Tượng Sơn tại Công văn số 65/UBND-ĐC ngày 16/4/2021), Chủ tịch UBND
tỉnh có ý kiến như sau:
- Đồng ý với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu
trên; cho phép Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Trường Phát được tận
thu, vận chuyển khối lượng đất thải khoảng 45.000 m3 trong quá trình thực hiện
Đề án đóng cửa mỏ theo Quyết định số 3925/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của
UBND tỉnh để làm vật liệu san lấp; thời gian xong trước ngày 24/8/2021.
Yêu cầu Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Trường Phát thực hiện
đầy đủ các nội dung theo Đề án đóng cửa mỏ đã được phê duyệt, phải hoàn
thành việc cải tạo vách dốc gương khai thác, san gạt mặt bằng đáy moong khai
thác, đưa mỏ về trạng thái an toàn mới được vận chuyển đất ra khỏi khu vực
mỏ; phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất thải
nêu trên và thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định đối với
khối lượng tận thu trên.
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- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty CP Tư vấn đầu tư
và Xây dựng Trường Phát thực hiện các thủ tục, hồ sơ khai báo, thống kê khối
lượng đất thải tận thu thực tế và thực hiện việc tính tiền cấp quyền khai thác
khoáng sản, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
- Giao UBND huyện Nông Cống chỉ đạo các phòng chức năng liên quan,
UBND xã Tượng Sơn giám sát quá trình thực hiện của Công ty CP Tư vấn đầu
tư và Xây dựng Trường Phát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh,
môi trường./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Xây dựng;
- UBND xã Tượng Sơn;
- Lưu: VT, CN (T.m.25).
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