
     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 2021  

V/v giao xem xét, giải quyết 

đề nghị của UBND xã Hà 

Tiến tại Tờ trình số 51/TTr- 

UBND ngày 12/11/2021.  

 

 

 

 

 

             Kính gửi:   

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Xây dựng; 

- UBND huyện Hà Trung; 

- Ban Quản lý lý dự án Thăng Long; 

- Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả 

(thành viên Liên danh gói thầu XL.12). 

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 

12/11/2021 của UBND xã Hà Tiến về việc đề nghị cho phép tận dụng đất, đá 

thải trong quá trình thi công tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam để làm vật liệu 

san lấp các công trình cấp thấp trên địa bàn xã. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở 

Giao thông vận tải, UBND huyện Hà Trung, Ban Quản lý dự án Thăng Long, 

Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả và các ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu nội 

dung đề nghị của UBND xã Hà Tiến tại Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 

12/11/2021 (có bản sao văn bản gửi kèm theo); căn cứ quy định pháp luật và 

tình hình thực tế, hướng dẫn UBND xã Hà Tiến thực hiện theo quy định; báo 

cáo, đề xuất nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 

15/12/2021./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang (để b/c); 

- UBND xã Hà Tiến, huyện Hà Trung; 

- Lưu: VT, CN (T.m248). 

       TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Trọng Trang 
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