
    

UBND TỈNH HÀ TĨNH 
SỞ TÀI  NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 124 /STNMT-KS 
V/v trồng cây, phục hồi môi trường khu 

vực đóng cửa mỏ đất san lấp Cửa Truông, 

xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân. 

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 01 năm 2019 

 

                             

Kính gửi: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Châu Tuấn. 

  

Ngày 05/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở 
Công Thương, Sở Xây dựng, UBND huyện Nghi Xuân và UBND xã Xuân 
Hồng tổ chức kiểm tra thực địa, nghiệm thu và xác nhận về khối lượng công 
việc theo Đề án đóng cửa mỏ đất san lấp Cửa Truông, xã Xuân Hồng, huyện 
Nghi Xuân đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 212/QĐ-UBND 
ngày 18/01/2017. Qua kiểm tra cho thấy: Công ty đã thực hiện trồng cây keo 
trên phần diện tích yêu cầu; cây phát triển không đồng đều, có khu vực cây đã 
phát triển cao gần 01 m, có khu vực cây chỉ cao 0,4m và có khu vực không có 
cây; mật độ trồng chưa đảm bảo theo yêu cầu.  

Để có cơ sở nghiệm thu, xác nhận hoàn thành công việc theo đề án đóng 
cửa mỏ đã được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty 
TNHH Xuất nhập khẩu Châu Tuấn tiếp tục trồng xen dắm và có phương án bảo 
vệ cây. Sau khi hoàn thành việc trồng xen dắm, Công ty phối hợp với UBND xã 
Xuân Hồng kiểm tra, nghiệm thu và báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi 
trường. Nếu đạt yêu cầu, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh quyết định đóng cửa mỏ.  

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

Châu Tuấn nghiêm túc thực hiện./. 
  
Nơi nhận:   
- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo);    
- Sở Xây dựng; 
- Sở Công Thương; 
- UBND huyện Nghi Xuân; 
- UBND xã Xuân Hồng (để đôn đốc); 
- Giám đốc, các PGĐ Sở; 
- Lưu VT, KS. 
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Hồ Huy Thành 
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