
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 chưa chấp thuận chủ trương 

đầu tư dự án Khai thác mỏ đất sét 

đồi làm gạch tuynel tại thị trấn Sao 

Vàng, huyện Thọ Xuân của Công 

ty TNHH Hùng Mạnh. 

 

 

 

   Kính gửi:   

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Công ty TNHH Hùng Mạnh. 

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 928/SKHĐT-KTĐN ngày 

09/02/2021 và Công văn số 449/SKHĐT-KTĐN ngày 22/01/2021 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc đề xuất chưa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 

Khai thác mỏ đất sét đồi làm gạch tuynel tại thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ 

Xuân của Công ty TNHH Hùng Mạnh. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo 

như sau: 

Thống nhất với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chưa chấp thuận 

chủ trương đầu tư dự án Khai thác mỏ đất sét đồi làm gạch tuynel tại thị trấn Sao 

Vàng, huyện Thọ Xuân của Công ty TNHH Hùng Mạnh. Lý do: Vị trí khu mỏ do 

Công ty TNHH Hùng Mạnh đề nghị thực hiện dự án nằm tại thị trấn Sao Vàng, 

huyện Thọ Xuân thuộc khu vực yêu cầu tạm dừng chấp thuận chủ trương đầu tư 

theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 233-TB/VPTU ngày 

23/11/2018 và của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 15111/UBND-THKH 

ngày 30/11/2018 về nghiên cứu quy hoạch và đầu tư dự án Khu phức hợp dịch 

vụ hàng không, du lịch nghỉ dưỡng, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao 

Thọ Xuân. Việc xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trên sẽ được thực 

hiện sau khi quy hoạch Khu phức hợp dịch vụ hàng không, đô thị du lịch nghỉ 

dưỡng, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao Thọ Xuân được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- PCT Lê Đức Giang (b/c); 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Thọ Xuân; 

- Lưu: VT, CN (T146). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Lê Đức Giang 
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