
 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 2022 

V/v không chấp thuận bổ sung 

mỏ đất san lấp tại xã Tiến Lộc, 

huyện Hậu Lộc vào Quy hoạch 

thăm dò, khai thác khoáng sản 

tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt 

trước ngày 01/01/2019. 

 

 

 

 

            Kính gửi:   

- Sở Xây dựng; 

                     - UBND huyện Hậu Lộc. 

       

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 994/UBND-TNMT ngày 

29/4/2022 của UBND huyện Hậu Lộc về việc đề nghị bổ sung mỏ khai thác 

khoáng sản làm vật liệu thông thường tại xã Tiến Lộc; trên cơ sở báo cáo và đề 

nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 3449/SXD-VLXD ngày 19/5/2022 (kèm 

theo biên bản kiểm tra hiện trường 11/5/2022 và ý kiến tham gia của Sở Giao 

thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND xã 

Tiến Lộc), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến như sau: 

Thống nhất với nội dung đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn nêu 

trên, không chấp thuận bổ sung mỏ đất san lấp có diện tích 7,5 ha, tại xã Tiến 

Lộc, huyện Hậu Lộc vào Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản tỉnh 

Thanh Hóa đã phê duyệt trước ngày 01/01/2019. Lý do: Khu vực mỏ đất đề 

nghị bổ sung vào quy hoạch nằm trong khu vực cấm hoạt động khoáng sản ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Chánh văn phòng UBND tỉnh (để b/c); 

- Các Sở: TNMT, GTVT, NNPTNT, VHTTDL; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- UBND xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc; 

- Lưu: VT, CN (Tm320). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 
Cao Thanh Tùng 
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