UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11406 /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày

04 tháng 8

năm 2022

V/v cho phép tận thu khối
lượng đất, cát thừa trong quá
trình thi công Dự án Khu du
lịch sinh thái Anh Cường tại
xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn.

Kính gửi:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- UBND thị xã Nghi Sơn;
- Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Anh Cường.
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 25/CV-AC ngày 25/3/2022
và số 136/CV-AC ngày 13/6/2022 của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Anh
Cường về việc xin gia hạn thời gian tận thu khối lượng đất, đá thừa trong quá
trình thi công Dự án Khu du lịch sinh thái Anh Cường tại xã Định Hải, thị xã
Nghi Sơn; trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại
Công văn số 3379/STNMT-TNKS ngày 26/4/2022 và số 6114/STNMT-TNKS
ngày 15/7/2022 (kèm theo ý kiến của Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Ban
Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN, UBND thị xã Nghi Sơn, UBND xã
Định Hải), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Đồng ý với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn nêu
trên; cho phép Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Anh Cường được thu hồi, vận
chuyển khối lượng đất thừa 67.444 m3 trong quá trình thi công Dự án Khu du
lịch sinh thái Anh Cường tại xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn để làm vật liệu san
lấp cho dự án: san lấp hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Tiến và thôn Phú Minh,
phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn; Đường nối trục chính vào dự án tổ hợp du
lịch nghỉ dưỡng Hải Hòa (theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại
Công văn số 3379/STNMT-TNKS ngày 26/4/2022) và sử dụng khoảng 5.000
m3 cát (cát bê tông 3.000 m3; cát xây trát 2.000 m3) để thi công xây dựng các
hạng mục công trình Dự án Khu du lịch sinh thái Anh Cường tại xã Định Hải, thị
xã Nghi Sơn, với thời gian thực hiện 05 tháng kể từ ngày văn bản được ban
hành.
Yêu cầu Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Anh Cường phải nộp tiền cấp
quyền khai thác khoáng sản, các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định và
triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và
Môi trường tại các Công văn: số 3379/STNMT-TNKS ngày 26/4/2022, số
6114/STNMT-TNKS ngày 15/7/2022 (có văn bản gửi kèm theo); chấp hành đầy
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đủ các quy định về an toàn giao thông, đất đai, lâm nghiệp, xây dựng, vệ sinh
môi trường, cảnh quan, quy hoạch… và tuân thủ các quy định của ngành giao
thông vận tải trong quá trình thực hiện dự án và phương án tận thu đối với khu
vực nêu trên; chịu sự kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm (nếu có) của các cơ quan
chức năng có liên quan theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp
luật nếu để xảy ra các vi phạm về chở quá khổ, quá tải, ảnh hưởng vệ sinh môi
trường, mất an ninh trật tự trong khu vực, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao
thông đường bộ, các công trình khác có liên quan.
2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây
dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi
Sơn và các Khu công nghiệp, UBND thị xã Nghi Sơn và các đơn vị liên quan
theo d i, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án và phương án
tận thu của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Anh Cường, đảm bảo chấp hành đầy
đủ các quy định về an toàn giao thông, đất đai, lâm nghiệp, xây dựng, vệ sinh
môi trường, cảnh quan, quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt và các quy
định của pháp luật hiện hành có liên quan.
3. Giao UBND thị xã Nghi Sơn chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn và
UBND xã Định Hải giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo vệ sinh môi trường,
an ninh trật tự và không ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong khu vực,
đồng thời quản lý chặt chẽ việc thu hồi, vận chuyển, sử dụng đất, cát thừa trong
quá trình thực hiện phương án nêu trên, đảm bảo đúng mục đích, tránh lợi dụng
để khai thác khoáng sản trái phép; trường hợp có dấu hiệu về hành vi vi phạm
trong hoạt động tận thu đất thừa nêu trên phải yêu cầu dừng ngay để khắc phục
kịp thời và xử lý theo quy định của pháp luật; nghiệm thu, xác nhận hoàn thành
phương án và khối lượng thu hồi, vận chuyển đúng phương án đã được duyệt;
tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan; sau khi hoàn thành
việc thu hồi đất, cát thừa nêu trên có văn bản báo cáo UBND tỉnh (gửi báo cáo
về Sở Tài nguyên và Môi trường)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- UBND xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn;
- Lưu: VT, CN (T.m124).
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