UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 2358 /SNN&PTNT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 17 tháng 6 năm 2022

V/v tham gia ý kiến về đề nghị giải
quyết vướng mắc về khai thác mỏ đất
san lấp và tận thu đất sét phục vụ nhà
máy chế đất sét làm phụ gia phân bón
tại xã Luận Thành, huyện Thường
Xuân của Công ty cổ phần Dịch vụ
Thương mại Lộc Xuân.

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.
Nhận được Văn bản số 4898/STNMT-TNKS ngày 26/5/2022 của Sở Tài
nguyên và Môi trường về việc tham vấn ý kiến về đề nghị giải quyết vướng mắc
trong việc cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Luận Thành, huyện Thường
Xuân của Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Lộc Xuân; căn cứ chức năng
nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
- Hồ sơ cấp phép thăm dò, khai thác mỏ đất san lấp và thu hồi đất sét làm
phụ gia sản xuất phân bón tại xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân đã được
UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Văn bản số 8637/UBND-CN ngày
26/7/2017; Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức thẩm định, Chủ tịch UBND
tỉnh phê duyệt phương án trồng rừng thay thế và chuyển mục đích sử dụng rừng
tại Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 27/6/2018; Công ty đã hoàn thành
nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế (Quỹ bảo vệ, phát triển rừng và phòng
chống thiên tai xác nhận nộp tiền ủy thác trồng rừng thay thế tại Văn bản số
225/BQL-QLBVR ngày 18/9/2018).
- Trách nhiệm của nhà đầu tư thực hiện theo Văn bản số 8637/UBND-CN
ngày 26/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh và các quy định pháp luật hiện hành có
liên quan. Do đó, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ các quy định
pháp luật hiện hành, chỉ đạo của UBND tỉnh tham mưu giải quyết đề nghị của
Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Lộc Xuân về đề nghị nêu trên.
Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

Cao Văn Cường
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