
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2864 /STNMT-KS 
V/v đề nghị báo cáo kết quả cải tạo, tận 
thu đất tại xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà. 

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 10 năm 2018 

                  

Kính gửi:   

 - Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà; 

- Ủy ban nhân dân xã Tân Lộc; 

- Công ty TNHH Trường Long Tân Lộc.                          

 

UBND tỉnh có Văn bản số 6484/UBND-NL2 ngày 30/11/2016 cho phép 

Công ty TNHH Trường Long Tân Lộc được thực hiện cải tạo, kết hợp tận thu 

đất phục vụ xây dựng nông thôn mới tại núi Đồng Môi, xã Tân Lộc, huyện Lộc 

Hà với diện tích cải tạo 01 ha, khối lượng cải tạo, tận thu đất 30.000 m
3
, thời hạn 

01 năm và cho phép gia hạn thời gian cải tạo đến ngày 30/9/2018 tại Văn bản số 

1682/UBND-NL2 ngày 03/4/2018. Tuy vậy, sau khi hết thời gian cải tạo đến 

nay, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được báo cáo kết quả thực hiện cải 

tạo của Công ty TNHH Trường Long Tân Lộc, báo cáo về kết quả kiểm tra, 

giám sát của UBND xã Tân Lộc, UBND huyện Lộc Hà.  

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác cải tạo, tận 

thu đất phục vụ xây dựng nông thôn mới tại núi Đồng Môi, xã Tân Lộc, huyện 

Lộc Hà, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà 

chủ chì, phối hợp với UBND xã Tân Lộc, Công ty TNHH Trường Long Tân Lộc 

kiểm tra kết quả thực hiện cải tạo, kết quả thực hiện các công trình nông thôn 

mới đã đăng ký sử dụng đất san lấp; báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trước 

ngày 10/10/2018. 

Đề nghị UBND huyện Lộc Hà triển khai, phối hợp thực hiện./. 

   
Nơi nhận:   
 - Như trên; 

 - UBND tỉnh (để b/c); 

 - Giám đốc, các PGĐ Sở; 

 - Lưu: VT, KS. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Hồ Huy Thành 
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