
       UỶ BAN NHÂN DÂN 

   TỈNH THANH HÓA 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:             /UBND-CN 
 

 Thanh Hoá, ngày          tháng         năm 2021  

V/v  Công ty cổ phần Tập đoàn 

Thành Huy xin cấp phép khai 

thác đất đắp phục vụ thi công 

nền đường gói thầu XL1 (từ 

Km337+000 - Km349+000), 

đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, 

tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. 

 

 

  

Kính gửi:  

- Các sở: Tài nguyên và Môi trường,  

  Giao thông Vận tải, Xây dựng 

- Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Huy. 

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 769/THG-KHKT ngày 

22/10/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Huy về việc xin cấp phép 

khai thác đất đắp phục vụ thi công nền đường gói thầu XL1: Xây lắp và khảo 

sát, TKBVTC đoạn Km337+000 - Km349+000, Dự án thành phần ĐTXD đoạn 

Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc 

- Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020; trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 10084/STNMT-TNKS ngày 

15/11/2021 (kèm theo biên bản làm việc ngày 09/11/2021; ý kiến của các sở, 

ban, ngành, đơn vị liên quan gồm: Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Ban 

Quản lý dự án 2 - thuộc Bộ GTVT,  Công ty TNHH Định An). Sau khi xem xét, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Huy: 

- Chủ động khảo sát, rà soát các mỏ vật liệu đã được quy hoạch thăm dò 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (nhưng chưa chấp thuận cho đơn vị 

khác) và làm việc với các chủ doanh nghiệp đã được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp 

phép khai thác các mỏ vật liệu đang hoạt động hoặc còn thời gian khai thác, đáp 

ứng yêu cầu về chất lượng, trữ lượng, khoảng cách vận chuyển,... để thực hiện 

các thủ tục theo cơ chế đặc thù nêu tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 

16/6/2021, Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19/10/2021 của Chính phủ và quy 

định hiện hành của pháp luật có liên quan, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 

Thanh Hóa tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. 

- Trường hợp các chủ doanh nghiệp gây khó khăn, chèn ép giá, báo cáo về 

UBND tỉnh Thanh Hóa (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét 

tham mưu cho UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật. 
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2. Giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Xây dựng, 

và các ngành, đơn vị có liên quan, căn cứ các quy định pháp luật và tình hình 

thực tế, khi nhận được văn bản đề nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành 

Huy (theo mục 1 của văn bản này) khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết 

kịp thời các thủ tục có liên quan; tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh đảm 

bảo theo cơ chế đặc thù nêu tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021, Nghị 

quyết số 133/NQ-CP ngày 19/10/2021 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo 

của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến nguồn vật liệu cung cấp cho dự án đầu 

tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh và quy định hiện hành 

của pháp luật có liên quan. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Công ty 

cổ phần Tập đoàn Thành Huy có văn bản đề nghị để UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ 

đạo, giải quyết kịp thời theo quy định./. 

   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

- Ban QLKKT Nghi Sơn và các KCN; 

- Ban QLDA 2 (thuộc Bộ GTVT); 

- Công ty TNHH Định An; 

- Lưu: VT, CN (T.m463). 

KT. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Trọng Trang 
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