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

 TỈNH THANH HOÁ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                              

Số:             /UBND-CN 

 V/v chủ trương đưa mỏ đá vôi tại         

xã Hà Vinh, huyện Hà Trung vào 

Phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác 

và sử dụng tài nguyên khoáng sản  

tỉnh Thanh Hóa. 

             Thanh Hóa, ngày       tháng 8 năm 2020 

Kính gửi:  

     - Sở Xây dựng; 

     - UBND huyện Hà Trung. 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 0702-1/CNLS-CV ngày 02/7/2020 

của Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn đề nghị bổ sung mỏ đá vôi làm vật 

liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung vào Quy hoạch 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Thanh Hóa; trên cơ sở 

báo cáo và đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 4626/SXD-VLXD ngày 

28/7/2020 (kèm Biên bản kiểm tra thực địa ngày 17/7/2020; ý kiến tham gia của 

các sở, ngành, gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 

UBND huyện Hà Trung), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

- Đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng, chấp thuận chủ trương đưa mỏ đá 

vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, với 

diện tích 21,6 ha (ranh giới, tọa độ khu vực mỏ theo trích lục bản đồ kèm theo 

Công văn số 4626/SXD-VLXD ngày 28/7/2020 của Sở Xây dựng) vào Phương 

án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Thanh Hóa 

trong Quy hoạch tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở để cấp phép 

hoạt động khoáng sản theo quy định. 

- Giao UBND huyện Hà Trung tổ chức bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa 

khai thác tại khu vực mỏ đá trên theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại 

Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

và các quy định hiện hành của pháp luật./. 
 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên;     

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Công ty TNHH CN Long Sơn; 

- Lưu: VT, CN.             

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Quyền 
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