
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /UBND-CN Thanh Hoá, ngày      tháng      năm 2021 
V/v chấp thuận vị trí đổ vật liệu 

không thích hợp phục vụ thi 

công dự án xây dựng tuyến 

đường bộ ven biển đoạn Nga 

Sơn - Hoằng Hóa tại xã Nga 

Tân, huyện Nga Sơn. 

 

 

Kính gửi:  

 - Sở Giao thông vận tải; 

 - UBND huyện Nga Sơn. 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 5522/SGTVT-TĐKHKT 

ngày 05/11/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc chấp thuận vị trí đổ vật liệu 

không thích hợp phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven 

biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa tại xã Nga Tân, huyện Nga Sơn. Trên cơ sở báo 

cáo, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 10264/STNMT-

QLĐĐ ngày 19/11/2021; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Chấp thuận vị trí đổ vật liệu không thích hợp phục vụ thi công dự án 

tuyến đường ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa tại xã Nga Tân, huyện Nga 

Sơn với diện tích khoảng 49.950 m2, khối lượng tiếp nhận khoảng 175.000 m3. 

Trong quá trình thực hiện, yêu cầu Sở Giao thông vận tải có các giải pháp thoát 

nước trong phạm vi khu đất để đảm bảo việc tưới tiêu, thoát nước trên địa bàn và 

các khu vực đất sản xuất lân cận. Trường hợp sử dụng vật liệu không thích hợp 

vào mục đích khác, chủ đầu tư phải có văn bản báo cáo về UBND tỉnh để được 

xem xét, giải quyết theo quy định của Luật Khoáng sản và các quy định pháp 

luật có liên quan. 

 2. Yêu cầu Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Nga Sơn căn cứ quy định 

của pháp luật, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định hiện hành; 

báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Các Sở: TNMT, NNPTNT, XD; 

- Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa;  

- Lưu: VT, CN (V). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Mai Xuân Liêm 
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