
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH THANH HOÁ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                              

Số:             /UBND-CN 

V/v không chấp thuận đề nghị bổ sung 

mỏ đất san lấp tại xã Thanh Kỳ, huyện 

Như Thanh vào Phương án bảo vệ, 

thăm dò, khai thác và sử dụng tài 

nguyên khoáng sản tỉnh Thanh Hóa. 

            Thanh Hóa, ngày         tháng      năm 2020 

Kính gửi:  

    - Sở Xây dựng; 

    - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Ngọc Yến. 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 88/TT-NY ngày 08/6/2020 của 

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Ngọc Yến đề nghị bổ sung mỏ đất san lấp tại 

xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh vào Quy hoạch khoáng sản tỉnh Thanh Hóa; trên 

cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 3909/SXD-VLXD 

ngày 30/6/2020 (kèm Biên bản kiểm tra thực địa ngày 19/6/2020 và ý kiến tham 

gia của các sở, ngành có liên quan), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

Nguyễn Đức Quyền có ý kiến như sau: 

Đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng, không chấp thuận đề nghị bổ sung 

mỏ đất san lấp tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh vào Phương án bảo vệ, 

thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Thanh Hóa của Công ty 

cổ phần Đầu tư xây dựng Ngọc Yến do vị trí mỏ đất trên nằm ở đầu nguồn suối 

Cò Bá, nếu có hoạt động khoáng sản tại khu vực này sẽ ảnh hưởng đến công 

tác bảo vệ môi trường và nguồn nước hồ Yên Mỹ./. 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên;     

- PCTTT Nguyễn Đức Quyền; 

- UBND huyện Như Thanh; 

- Lưu: VT, CN.             

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Thịnh 
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