ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 953 /UBND-NN
V/v Công ty TNHH Hoàng
Ngân xin chuyển đổi mục đích
sử dụng đất tại xã Tế Thắng,
huyện Nông Cống.

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Nông Cống;
- Công ty TNHH Hoàng Ngân.
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 50/2020/CV-HN ngày
11/8/2020 của Công ty TNHH Hoàng Ngân về việc xin chuyển đổi mục đích sử
dụng đất tại xã Tế Thắng, huyện Nông Cống. Trên cơ sở báo cáo và đề xuất của
Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 149/STNMT-QLĐĐ ngày
08/01/2021 (kèm theo Biên bản làm việc và ý kiến tham gia của Sở Kế hoạch và
Đầu tư tại Công văn số 6692/SKHĐT-KTĐN ngày 09/11/2020, Sở Giao thông
Vận tải tại Công văn số 4768/SGTVT-TĐKHKT ngày 10/11/2020, Sở Xây
dựng tại Công văn số 7942/SXD-HT ngày 16/12/2020), Chủ tịch UBND tỉnh có
ý kiến như sau:
Đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn nêu trên:
Thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH Hoàng Ngân được chuyển mục đích
từ xây dựng đường giao thông nội bộ, bãi thải và khai trường trên thửa đất số
65, tờ bản đồ số 17, Bản đồ địa chính xã Tế Thắng thể hiện tại Gấy chứng nhận
quyền sử dụng đất số BC 044818 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày
27/4/2011 sang xây dựng cơ sở hạ tầng nhà máy chế biến, phục vụ sản xuất,
kinh doanh, khai thác mỏ Serpentin để thay thế cho các công trình bị ảnh hưởng
do Nhà nước thu hồi thực hiện dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc
trên tuyến Bắc - Nam.
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh
Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 01/4/2011 theo quy định. Đồng thời, giao
Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Nông Cống theo
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chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn Công ty TNHH Hoàng Ngân thực
hiện trình tự, thủ tục về xây dựng, môi trường, đất đai theo quy định trước khi
thực hiện dự án; báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt
thẩm quyền./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, NN. (20.2021)
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