
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3090/STNMT-TTr 
V/v xử lý việc sử dụng bãi tập  

kết cát sai quy định của Công ty  

TNHH Thiên Ân  

Hà Tĩnh, ngày 25  tháng 10 năm 2018 

 

 

                                Kính gửi:   

    - Thường trực Tỉnh ủy;  

                   - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

 

 Thực hiện Văn bản số 5932/UBND-NL2 ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh 

về việc xử lý đơn của ông Trần Đức Úy, Giám đốc Công ty TNHH Tân Tân Phú 

và giao UBND huyện Nghi Xuân kiểm tra cụ thể, xử lý dứt điểm việc sử dụng 

bãi tập kết cát sai quy định của Công ty TNHH Thiên Ân theo đúng Kết luận số 

246/KL-UBND ngày 10/6/2015 của UBND tỉnh. Theo đó Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã có Văn bản số 3021/STNMT-TTr ngày 19/10/2018 đôn đốc UBND 

huyện Nghi Xuân triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, báo cáo kết quả 

gửi về Sở để tổng hợp báo cáo theo quy định.  

Ngày 19/10/2018, UBND huyện Nghi Xuân đã có Văn bản số 

1389/UBND-TNMT, kèm theo Biên bản làm việc của Tổ liên ngành theo Quyết 

định số 2181/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh gửi Chủ tịch UBND 

thị trấn Xuân An, Công ty TNHH Thiên Ân để đôn đốc chấm dứt, các hoạt động 

tập kết, kinh doanh cát và tháo dỡ công trình vị phạm pháp luật của Công ty 

TNHH Thiên Ân. Công ty TNHH Thiên Ân đã có ý kiến cam kết chấm dứt việc 

tập kết kinh doanh cát và tháo dỡ các công trình có liên quan xong trước ngày 

30/11/2018 theo chỉ đạo của Tổ công tác liên ngành tại Biên bản làm việc ngày 

02/10/2018.  

UBND huyện Nghi Xuân cũng đã nghiêm khắc phê bình Chủ tịch UBND 

thị trấn Xuân An đã không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND huyện và 

giao UBND thị trấn Xuân An, giám sát, đôn đốc Công ty TNHH Thiên Ân thực 

hiện việc chấm dứt tập kết, kinh doanh và tháo dỡ công trình liên quan. 

Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thường trực 

Tỉnh ủy và UBND tỉnh để biết, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND huyện Nghi Xuân; 

- UBND thị trấn Xuân An; 

- Công ty TNHH Thiên Ân; 

- Giám đốc; 

- Lưu: VT, TTra. 

Gửi bản giấy và điện tử. 

    
GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

   Hồ Huy Thành 
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