
   ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH THANH HÓA                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

      Số:                /UBND-THKH                    Thanh Hoá, ngày          tháng 02 năm 2021 

V/v bổ sung mục tiêu đầu tư vào 

mục đích sử dụng khu đất xây 

dựng Xưởng chế biến đồ gỗ dân 

dụng - mỹ nghệ tại Khu công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

vừa và nhỏ liên xã, huyện Triệu 

Sơn của Công ty TNHH SX và 

TM Trường Phúc 

 

 

                                    Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Xây dựng; 

- UBND huyện Triệu Sơn;  

- Công ty TNHH SX và TM Trường Phúc. 

UBND tỉnh nhận được Văn bản không số ngày 02/12/2020 của Công ty 

TNHH SX và TM Trường Phúc về việc bổ sung mục đích sử dụng đất khu đất 

tại Khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vừa và nhỏ liên xã, huyện Triệu Sơn; 

trên cơ sở tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 909/SKHĐT-

KTĐN ngày 09/02/2021 (kèm theo ý kiến tham gia của các sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Xây dựng; UBND huyện Triệu Sơn), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

1. Đồng ý bổ sung mục tiêu “Sản xuất vật liệu xây dựng (sản xuất gạch 

không nung) và chế biến các loại đất sét thông thường làm phụ gia (chống thấm 

đê điều, làm chất kết dính cho các nhà máy sản xuất phân bón)” vào mục đích sử 

dụng khu đất xây dựng Xưởng chế biến đồ gỗ dân dụng - mỹ nghệ (được Sở Tài 

nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà và tài sản khác gắn liền với đất số CX 865940 ngày 06/10/2020 cho Công ty 

TNHH SX và TM Trường Phúc). 

 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

liên quan hướng dẫn Công ty TNHH SX và TM Trường Phúc thực hiện các thủ 

tục liên quan đến việc bổ sung mục tiêu đầu tư “sản xuất vật liệu xây dựng (sản 

xuất gạch không nung) và chế biến các loại đất sét thông thường làm phụ gia 

(chống thấm đê điều, làm chất kết dính cho các nhà máy sản xuất phân bón)” 

vào khu đất trên theo quy định.  



  

3. Yêu cầu Công ty TNHH SX và TM Trường Phúc khẩn trương hoàn 

thành hồ sơ, thủ tục về xây dựng, bảo vệ môi trường, trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; sử dụng đất đúng mục đích được chấp thuận; trong quá trình hoạt 

động dự án phải đảm bảo các quy định của pháp luật có liên quan./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THKH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Đức Giang 
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