
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 chưa chấp thuận cho Công 

ty Cổ phần Sản xuất VLXD Tự 

Lực thăm dò, khai thác mỏ đất 

sét đồi làm gạch tuynel và tận 

thu đất san lấp tại xã Xuân 

Phú, huyện Thọ Xuân. 

 

 

 

     Kính gửi:   

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Công ty Cổ phần Sản xuất VLXD Tự Lực. 

 
Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 56/CV-TL ngày 18/12/2020 

của Công ty Cổ phần Sản xuất VLXD Tự Lực về việc đề nghị thăm dò, khai 

thác mỏ đất sét đồi làm gạch tuynel và tận thu đất san lấp tại xã Xuân Phú, 

huyện Thọ Xuân; trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tại Công văn số 1015/STNMT-TNKS ngày 08/02/2021, Uỷ ban nhân 

dân tỉnh có ý kiến như sau:  

Thống nhất với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chưa 

chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sản xuất VLXD Tự Lực thăm dò khai thác mỏ 

đất sét đồi làm gạch tuynel và tận thu đất san lấp tại xã Xuân Phú, huyện Thọ 

Xuân. Lý do: Khu vực mỏ nêu trên chưa được UBND tỉnh quyết định là khu vực 

không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, chưa đủ cơ sở để cấp phép thăm dò, 

khai thác khoáng sản theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- PCT Lê Đức Giang (b/c); 

- Sở Xây dựng; 

- UBND huyện Thọ Xuân; 

- UBND xã Xuân Phú; 

- Lưu: VT, CN (T139). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Nguyễn Trọng Trang 
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