
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-NN Thanh Hóa, ngày     tháng     năm 2020 
V/v thực hiện nạo vét, chấp thuận 

vị trí đổ vật chất nạo vét luồng 

vào cảng, vùng nước trước bến 

cảng, vùng nước trước cửa nhận 

kênh lấy nước làm mát và nạo vét 

kênh nắn dòng sông Yên Hòa. 

 

 

Kính gửi: 

- Sở Giao thông Vận tải; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND thị xã Nghi Sơn; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công 

nghiệp tỉnh Thanh Hóa; 

- Công ty cổ phần Gang Thép Nghi Sơn; 

- Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn - Chi nhánh Tổng Công 

ty Phát điện 1. 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 372/NĐNS-P4 ngày 19/5/2020 của 

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 về việc xin 

phép cho nạo vét, chấp thuận vị trí đổ vật chất nạo vét hạng mục nạo vét luồng 

vào cảng, vùng nước trước bến cảng, vùng nước trước cửa nhận kênh lấy nước 

làm mát và hạng mục nạo vét kênh nắn dòng sông Yên Hòa. Trên cơ sở nội 

dung báo cáo, đề xuất của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 2914/SGTVT-

KHTC ngày 20/7/2020 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tại Công văn số 2576/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 06/7/2020, 

Sở Xây dựng tại Công văn số 4091/SXD-VLXD ngày 06/7/2020, Sở Tài nguyên 

và Môi trường tại Công văn số 4541/STNMT-BHĐ ngày 03/7/2020 và thỏa 

thuận tiếp nhận vật chất nạo vét của Công ty cổ phần Gang Thép Nghi Sơn tại 

Công văn số 028/CV.20/NIS-TGĐ ngày 18/3/2020); Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến chỉ đạo như sau: 

Thống nhất với đề xuất của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn nêu trên, 

cụ thể: 

1. Đồng ý cho Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn - Chi nhánh Tổng Công ty 

Phát điện 1 được tiến hành nạo vét luồng vào cảng, vùng nước trước bến cảng, 

vùng nước trước cửa nhận kênh lấy nước làm mát và nạo vét kênh nắn dòng 

sông Yên Hòa; vật chất nạo vét được vận chuyển đổ vào mặt bằng dự án Khu 

bến container số 2 của Công ty cổ phần Gang Thép Nghi Sơn theo thỏa thuận tại 

Công văn số 028/CV.20/NIS-TGĐ ngày 18/3/2020. Kinh phí thực hiện do Công 
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ty Nhiệt điện Nghi Sơn - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 chịu trách nhiệm 

chi trả. 

2. Yêu cầu Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn - Chi nhánh Tổng Công ty Phát 

điện 1 thực hiện: 

- Bổ sung biện pháp thi công nạo vét, đắp bờ bao khu vực đổ đất nạo vét 

đảm bảo ổn định, không làm ảnh hưởng đến các công trình hiện có và môi 

trường xung quanh. 

- Trong quá trình nạo vét, phải có phương án đảm bảo an toàn cho tàu cá 

hoạt động trong khu vực được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

- Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi 

trường đối với hoạt động thu hồi khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường theo quy định. 

3. Giao Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu 

công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, UBND thị xã Nghi Sơn theo chức năng, nhiệm vụ 

và quyền hạn, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công ty Nhiệt điện 

Nghi Sơn - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 thực hiện các thủ tục nạo vét và 

đổ thải theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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