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HUYỆN THẠCH HÀ  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 513/UBND-TNMT  Thạch Hà, ngày 26 tháng 3 năm 2019 
V/v rà soát tổng thể Quy hoạch thăm 

dò, khai thác, sử dụng khoáng sản 

làm VLXDTT trên địa bàn 

 

  

  

 

 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 

 Thực hiện Công văn số 624/STNMT-KS ngày 13/3/2019 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc rà soát tổng thể Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử 

dụng khoáng sản làm VLXDTT trên địa bàn tỉnh và các nội dung có liên quan. 

Để có cơ sở đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung tổng thể Quy hoạch thăm 

dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nhằm đáp 

ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị 

trấn khảo sát, khoanh định các khu vực có tiềm năng, trữ lượng khoáng sản, phù 

hợp với các Quy hoạch có liên quan, không ảnh hưởng đến môi trường, cảnh 

quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh … đề xuất bổ 

sung vào Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.  

Báo cáo đề xuất gửi về UBND huyện qua phòng Tài nguyên và Môi 

trường trước ngày 02/4/2019 để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh, Sở Tài nguyên 

và Môi trường. 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường;     

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Trần Việt Hà 
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