
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 2020 

V/v giao xem xét đề nghị thăm dò 

mở rộng và nâng công suất khai thác 

mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng 

thông thường tại xã Vĩnh Thịnh, 

huyện Vĩnh Lộc của Công ty TNHH 

Tân Thành 1. 

 

 
 

                        Kính gửi:   

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- UBND huyện Vĩnh Lộc. 

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 145/CV-TH ngày 

26/11/2020 của Công ty TNHH Tân Thành 1 về việc xin mở rộng và nâng công 

suất khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Vĩnh Thịnh, 

huyện Vĩnh Lộc (khu mỏ đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác cho Công ty 

tại Giấy phép số 86/GP-UBND ngày 11/6/2020). Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở 

Nông nghiệp và PTNT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Vĩnh Lộc và các ngành, đơn vị liên quan, 

nghiên cứu nội dung đề nghị của Công ty TNHH Tân Thành 1 tại Công văn số 

145/CV-TH ngày 26/11/2020 nêu trên (có bản sao văn bản gửi kèm theo); căn 

cứ các quy định hiện hành của pháp luật, có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh trước ngày 30/12/2020./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- PCT TT Nguyễn Đức Quyền (b/c); 

- Công ty TNHH Tân Thành 1; 

- Lưu: VT, CN (T637). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Nguyễn Trọng Trang 
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