
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 cho phép Công ty cổ phần 

giống Phú Gia tận thu đất thải 

trong quá trình thi công giai đoạn 

2 dự án Trại gà giống Xuân Phú 

tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân. 

 

 

 

                        Kính gửi:   

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Thọ Xuân; 

- Công ty cổ phần giống Phú Gia. 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 888/CV-GPG ngày 

11/11/2020 của Công ty CP Giống Phú Gia báo cáo đã hoàn thiện thủ tục, hồ 

sơ thuê đất và đề nghị được tận thu, vận chuyển khối lượng đất, đá thải trong 

quá trình thi công giai đoạn 2, dự án Trại gà giống Xuân Phú tại xã Xuân Phú, 

huyện Thọ Xuân; trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tại Công văn số 8314/STNMT-TNKS ngày 30/11/2020 (kèm Biên bản 

kiểm tra thực địa ngày 24/11/2020; ý kiến của Sở Xây dựng, UBND huyện 

Thọ Xuân), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

- Đồng ý với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, cho phép Công ty 

cổ phần giống Phú Gia được tận thu 39.937 m
3
 đất thải trong quá trình thi công 

giai đoạn 2 dự án Trại gà giống Xuân Phú tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân (khu 

đất có diện tích khoảng 80.000m
2
) để làm vật liệu san lấp; thời gian tận thu, vận 

chuyển không quá 03 tháng, kể từ ngày Công văn này có hiệu lực. Công ty cổ 

phần giống Phú Gia phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các nghĩa 

vụ tài chính khác theo quy định đối với khối lượng đất tận thu trên. 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty cổ phần giống 

Phú Gia 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 Thọ Xuân chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và UBND 

xã Xuân Phú giám sát quá trình thực hiện tận thu, vận chuyển đất thải của Công 

ty cổ phần giống Phú Gia, đảm bảo vệ sinh, môi trường, thiết kế dự án được 

duyệt và công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- PCT TT Nguyễn Đức Quyền; 

- Sở Xây dựng; 

- UBND xã Xuân Phú; 

- Lưu: VT, CN (T633). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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