
        UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THANH HÓA                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                              

    Số:            /UBND-CN                             Thanh Hoá, ngày       tháng      năm 2021 

 V/v chủ trương đầu tư dự án Mở 

rộng khai trường mỏ đá vôi làm vật 

liệu xây dựng thông thường tại xã 

Tân Phúc, huyện Nông Cống của 

Công ty cổ phần VLXD Đồng Phú. 

                                                                    
                                   Kính gửi:                                                                    

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Nông Cống; 

- Công ty cổ phần VLXD Đồng Phú. 

   
                                                                                                                                                   

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 5135/SKHĐT-KTĐN ngày 

20/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương đầu tư dự án Mở rộng khai 

trường mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Phúc, huyện Nông 

Cống của Công ty cổ phần VLXD Đồng Phú. Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau:     

Thống nhất với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư; giao Sở Tài nguyên 

và Môi trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nông Cống và trình duyệt 

theo quy định. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nông Cống được phê 

duyệt, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo văn bản của Ban Cán sự Đảng 

UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án 

Mở rộng khai trường mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân 

Phúc, huyện Nông Cống theo đề nghị của Công ty cổ phần VLXD Đồng Phú; 

báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận:                                                                                     

- Như trên;                                            
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);  

- PCT Lê Đức Giang (b/c); 

- Sở Xây dựng; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Lưu: VT, CN (T675). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 
Nguyễn Trọng Trang 
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