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KẾ HOẠCH  

Làm việc với Đoàn xác minh theo Quyết định số 517/QĐ-BTNMT ngày 

25/03/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 517/QĐ-BTNMT ngày 

25/3/2021 về việc tiến hành xác minh nội dung khiếu nại của Công ty cổ phần Xây 

dựng 1 Hà Tĩnh liên quan đến mỏ đá núi Nam Giới, xã Thạch Bàn, huyện Thạch 

Hà; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch làm việc với Đoàn như sau: 

 I. LỊCH TRÌNH LÀM VIỆC 

 1. Ngày 01/4/2021 (Thứ năm) 

 - Buổi sáng, từ 08 giờ đến 11 giờ: Đoàn công bố Quyết định xác minh và 

làm việc với UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh). 

 Trân trọng kính mời: 

+ Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

+ Thành viên Đoàn xác minh (theo Quyết định số 517/QĐ-BTNMT ngày 

25/03/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường); 

+ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

+ Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh; các Sở: Nông 

nghiệp và PTNT, Tư pháp, Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Cục 

Thuế tỉnh; Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh; UBND huyện Thạch Hà; UBND xã Đỉnh 

Bàn. 

+ Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng 1 Hà Tĩnh 

(giao Sở Tài nguyên và Môi trường tin mời). 

 - Buổi chiều, từ 14 giờ: Đoàn làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường  

 Giao Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí thành phần (Lãnh đạo Sở, đơn vị 

chuyên môn có liên quan đất đai, khoáng sản, thanh tra và mời các thành phần 

khác nếu có yêu cầu), báo cáo, cung cấp các tài liệu có liên quan và điều kiện đảm 

bảo làm việc với Đoàn xác minh (địa điểm bố trí tại phòng họp Sở Tài nguyên và 

Môi trường. 

 2. Ngày 02/4/2021 (Thứ sáu) 

 Từ 08 giờ: Đoàn tiếp tục làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (cả 

ngày) 



 3. Ngày 05/4/2021 (Thứ hai) 

 - Buổi sáng, từ 08 giờ: Đoàn làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường 

bố trí thành phần (Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đơn vị 

chuyên môn có liên quan; đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường), báo cáo, cung 

cấp các tài liệu có liên quan và điều kiện đảm bảo làm việc với Đoàn xác minh (địa 

điểm bố trí tại phòng họp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

 - Buổi chiều, bắt đầu 14 giờ: Đoàn làm việc với Thanh tra tỉnh và Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

 Giao Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí thành phần (Lãnh 

đạo Thanh tra tỉnh và đơn vị chuyên môn có liên quan; đại diện Sở Tài nguyên và 

Môi trường), báo cáo, cung cấp các tài liệu có liên quan và điều kiện đảm bảo làm 

việc với Đoàn xác minh (địa điểm bố trí tại phòng họp Thanh tra tỉnh). 

 4. Ngày 06/4/2021 (Thứ ba) 

 Bắt đầu từ 08 giờ: Đoàn làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND 

huyện Thạch Hà, UBND xã Đỉnh Bàn. 

 Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thạch Hà, UBND xã 

Đỉnh Bàn bố trí thành phần (Lãnh đạo UBND huyện Thạch Hà, UBND xã Đỉnh 

Bàn và đơn vị chuyên môn có liên quan; đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường), 

báo cáo, cung cấp các tài liệu có liên quan và điều kiện đảm bảo làm việc với Đoàn 

xác minh (địa điểm bố trí tại phòng họp UBND huyện Thạch Hà). 

 5. Ngày 07/4/2021 (Thứ tư) 

 Bắt đầu từ 08 giờ: Đoàn làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Người 

đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xây dựng 1 Hà Tĩnh. 

 Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo Kế hoạch xác minh, làm việc 

đến Công ty CP Xây dựng 1 Hà Tĩnh để bố trí thành phần và điều kiện đảm bảo 

làm việc với Đoàn xác minh (địa điểm xác minh, làm việc tại Công ty CP Xây 

dựng 1 Hà Tĩnh). 

 6. Từ ngày 08/4/2021 đến ngày 13/4/2021 

 Lịch làm việc theo thông báo của Đoàn xác minh (Đoàn xác minh sẽ có 

thông báo trước 01 ngày sau khi làm việc với các đơn vị nêu trên). 

 7. Ngày 14/4/2021 (Thứ tư) 

 Bắt đầu từ 08 giờ đến 11 giờ: Đoàn thông qua kết quả xác minh nội dung 

khiếu nại của Công ty CP Xây dựng 1 Hà Tĩnh (Văn phòng UBND tỉnh). 

 Trân trọng kính mời: 

 + Đồng chính Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 



 + Lãnh đạo các cơ quan: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Xây 

dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và UBDN huyện Thạch Hà. 

 II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

 1. Sở Tài nguyên và Môi trường: Liên hệ, thông báo Kế hoạch với Đoàn 

xác minh; làm đầu mối phối hợp thực hiện và cử cán bộ tham gia Đoàn xác minh; 

chuẩn bị báo cáo quá trình giải quyết khiếu nại của Công ty CP Xây dựng 1 Hà 

Tĩnh, quá trình tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1743/UBND-NL2 ngày 

23/4/2015; các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo yêu cầu và làm việc với Đoàn xác 

minh theo Kế hoạch. 

 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chuẩn bị báo cáo về công tác 

quy hoạch, quản lý đất rừng tại khu vực khai thác khoáng sản tại núi Nam Giới, xã 

Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà của Công ty CP Xây dựng 1 Hà Tĩnh; các hồ sơ, tài 

liệu có liên quan theo yêu cầu và làm việc với Đoàn xác minh theo Kế hoạch. 

 3. Thanh tra tỉnh: Chuẩn bị báo cáo về quá trình thanh tra, tham mưu 

UBND tỉnh ban hành Kết luận số 126/KL-UBND ngày 13/4/2018; quá trình giải 

quyết khiếu nại của Công ty CP Xây dựng 1 Hà Tĩnh liên quan đến mỏ đá núi Nam 

Giới, xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà; các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo yêu cầu 

và làm việc với Đoàn xác minh theo Kế hoạch. 

 4. UBND huyện Thạch Hà, UBND xã Thạch Bàn: Chuẩn bị báo cáo về 

công tác quản lý nhà nước về đất đai, khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ đá núi 

Nam Giới, xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà của Công ty CP Xây dựng 1 Hà Tĩnh; 

các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo yêu cầu và làm việc với Đoàn xác minh theo 

Kế hoạch 

 Kế hoạch này thay cho Giấy mời. Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn 

vị được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt; các thành phần mời dự làm việc đầy 

đủ, đúng thành phần và thời gian quy định./.   
 

Nơi nhận : 
- Như thành phần mời dự;   

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành, địa phương dự làm việc  

và được phân công nhiệm vụ; 

- Chánh VP, các Phó VP/UB; 

- Phòng QT-TV (để bố trí); 

- Lưu VT, NL2. 
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