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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số: 255  /STNMT-KS 

    V/v: khắc phục thực hiện san gạt, hoàn 

trả mặt bằng tại khu vực cải tạo đất vườn 

đồi tại xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Hà  Tĩnh, ngày  25 tháng 01 năm 2019 

                  

 

                                 Kính gửi:  

                                               - Sở Xây dựng; 

                                               - UBND huyện Thạch Hà; 

                                               - UBND xã Thạch Điền. 
 
 

   
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7370/UBND-

NL2 ngày 23/11/2018 về việc kiểm tra, tham mưu xử lý kiến nghị của Công ty 

CP Xây dựng và Thương mại Phúc Lộc Điền đề nghị gia hạn thời gian thực hiện 

cải tạo, tận thu đất tại xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà, ngày 30/11/2018, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Xây dựng, Chi cục thuế huyện Thạch 

Hà (do Cục thuế tỉnh ủy quyền), UBND huyện Thạch Hà, UBND xã Thạch Điền 

và Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phúc Lộc Điền tổ chức buổi làm việc 

và kiểm tra thực tế tại khu vực đã được UBND tỉnh chấp thuận cải tạo. Qua kết 

quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra không thống nhất về đề xuất của Công ty CP Xây 

dựng và Thương mại Phúc Lộc Điền cho tiếp tục được gia hạn cải tạo, thu hồi 

đất tại khu vực đã được UBND tỉnh chấp thuận trước đây, yêu cầu Công ty phối 

hợp với Chủ sử dụng đất đo đạc, lập bản đồ hiện trạng khu vực cải tạo, khoanh 

định diện tích cần khắc phục cải tạo, tính toán khối lượng đất, đá dư thừa trong 

quá trình thực hiện, lập kế hoạch khắc phục, thời gian, tiến độ khắc phục cụ thể 

và cam kết thực hiện (Sở đã có Văn bản số 3545/STNMT-KS ngày 05/12/2018 

báo cáo UBND tỉnh). 

Hiện Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phúc Lộc Điền đã lập kế 

hoạch xử lý, san sửa vườn đồi, lập bản đồ hiện trạng khu vực cải tạo, khoanh 

định diện tích cần san gạt, tính toán khối lượng đất, đá dư thừa trong quá trình 

thực hiện, đồng thời đã có xác nhận của cơ quan thuế về việc hoàn thành số tiền 

36 triệu đồng vào ngân sách nhà nước gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh hướng xử lý về đề xuất cho tiếp tục 

san gạt, hoàn trả mặt bằng vườn đồi của Công ty CP Xây dựng và Thương mại 

Phúc Lộc Điền, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Xây dựng, UBND 

huyện Thạch Hà và UBND xã Thạch Điền có ý kiến cụ thể bằng văn bản về các 

nội dung trong kế hoạch khắc phục, trong đó nêu rõ đồng tình hay không đồng 

tình việc tiếp tục thực hiện san sửa mặt bằng tại khu vực đã được UBND tỉnh 
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chấp thuận cho cải tạo, thu hồi đất trước đây và gửi về Sở Tài nguyên và Môi 

trường trước ngày 12/02/2019. 

(có báo cáo và hồ sơ có liên quan của Công ty kèm theo) 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Xây dựng, UBND huyện Thạch 

Hà, UBND xã Thạch Điền phối hợp thực hiện. 

  
 Nơi nhận:     
 - Như trên; 

 - UBND tỉnh; 

 - Công ty CP XD và TM Phúc Lộc Điền; 

 - Giám đốc Sở; 

 - Lưu VT, KS.                                                                                               

                             

                 GIÁM ĐỐC 
                         

 
 

 

 

              Hồ Huy Thành 
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