
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1071 /STNMT-KS 
V/v nhu cầu sử dụng đất, cát để phục xây 

dựng các công trình nông thôn mới trên 

địa bàn tỉnh. 

    Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 4 năm 2019 

 

             Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

 

 Ngày 16/11/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh có Văn bản số 368/HĐND về 

việc rà soát tổng thể quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm 

VLXD thông thường, trong đó đã đề nghị UBND tỉnh thống kê nhu cầu, đề xuất 

bổ sung quy hoạch, khoanh định vào khu vực không đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản để cấp phép làm vật liệu san lấp phục vụ công trình hạ tầng giao 

thông, công trình phúc lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới theo quy 

định tại Điều 22 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. Tuy nhiên, tại cuộc 

họp của Chủ tịch UBND tỉnh với các Sở, ngành, địa phương về quản lý hoạt 

động khoáng sản trên địa bàn tỉnh vào ngày 12/3/2019, các địa phương đã có ý 

kiến đề nghị cho phép thực hiện việc cải tạo kết hợp tận thu nguồn đất, cát phục 

vụ xây dựng các công trình nông thôn mới trên địa bàn theo nội dung Văn bản 

số 397/UBND-CN1 ngày 04/02/2013 của UBND tỉnh (không phải bổ sung vào 

quy hoạch khoáng sản và cấp phép khai thác theo quy định). 

 Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến của Thường trực HĐND 

tỉnh về việc cải tạo, tận thu đất phục vụ xây dựng nông thôn mới tại các địa 

phương, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị 

xã rà soát, thống kê nhu cầu nguồn đất, cát phục vụ cho việc xây dựng cơ sở hạ 

tầng nông thôn mới trên địa bàn; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên 

và Môi trường trước ngày 22/4/2019. 

 Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các 

huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, KS. 

                                                             

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Huy Thành 
             


		2019-04-18T15:40:07+0700




