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V/v cho phép Công ty TNHH
Vinh Chung tận thu đất thừa
trong quá trình thi công dự án
Nhà máy gạch không nung,
gạch tuynel độ rỗng cao thị
trấn Yên Cát, huyện Như
Xuân.

Kính gửi:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Như Xuân;
- Công ty TNHH Vinh Chung.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 86/CV-VC ngày 30/11/2021
của Công ty TNHH Vinh Chung về việc đề nghị xem xét, chấp thuận chủ trương
gia hạn thời gian tận thu đất thừa làm san lấp trong quá trình thực hiện Dự án
Nhà máy gạch không nung, gạch tuynel độ rỗng cao tại xã Yên Lễ (nay thị trấn
Yên Cát), huyện Như Xuân; trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Tài nguyên và
Môi trường tại các Công văn: số 11344/STNMT-TNKS ngày 17/12/2021, số
148/STNMT-TNKS ngày 07/01/2022 (kèm theo biên bản ngày 10/12/2021; ý
kiến của Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, UBND huyện Như Xuân, UBND
thị trấn Yên Cát). Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Đồng ý với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn nêu
trên; cho phép Công ty TNHH Vinh Chung được tận thu, vận chuyển khoảng
140.566 m3 đất thừa trong quá trình thi công dự án Nhà máy gạch không nung,
gạch tuynel độ rỗng cao thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, với thời gian thực
hiện 12 tháng kể từ ngày văn bản được ký ban hành. Mục đích sử dụng đất
thừa nêu trên để cung cấp cho dự án đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng
hàng không Thọ Xuân, đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng
không Thọ Xuân và san lấp mặt bằng Nhà máy gạch tuynel tại xã Dân Quyền,
huyện Triệu Sơn.
Yêu cầu Công ty TNHH Vinh Chung phải nộp tiền cấp quyền khai thác
khoáng sản, các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định và hướng dẫn của
Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 11344/STNMT-TNKS ngày
17/12/2021; thực hiện đảm bảo tiến độ, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ
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sinh môi trường theo quy định và tuân thủ các quy định của ngành giao thông
vận tải trong quá trình khai thác, vận chuyển; chịu sự kiểm tra, giám sát, xử lý vi
phạm (nếu có) của các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định của pháp
luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra các vi phạm về chở quá
khổ, quá tải, ảnh hưởng vệ sinh môi trường, mất an ninh trật tự trong khu vực,
làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây
dựng, UBND huyện Như Xuân và các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn,
kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện phương án của Công ty TNHH Vinh
Chung chấp hành đầy đủ các quy định về an toàn giao thông, đất đai, xây dựng,
vệ sinh môi trường, cảnh quan và các quy định khác của pháp luật hiện hành.
3. Giao UBND huyện Như Xuân chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn
và UBND thị trấn Yên Cát giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo vệ sinh môi
trường, an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời quản lý chặt chẽ việc thu hồi,
vận chuyển đất thừa trong quá trình thực hiện phương án nêu trên, đảm bảo
đúng mục đích, tránh lợi dụng để khai thác khoáng sản trái phép; trường hợp
có dấu hiệu vi phạm các quy định hiện hành trong hoạt động tận thu đất thừa
nêu trên phải yêu cầu dừng ngay để khắc phục kịp thời và xử lý theo quy định
của pháp luật; nghiệm thu, xác nhận hoàn thành phương án và khối lượng tận
thu, vận chuyển đúng phương án đã được duyệt; tuân thủ các quy định hiện
hành của pháp luật có liên quan./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- UBND thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân;
- Lưu: VT, CN (T.m798).
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