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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 4001 /UBND-NNTN
V/v đăng ký thu hồi đất san lấp
trong quá trình cải tạo mặt bằng
đất trồng cây cảnh quan tại Đồi
kinh tế mới thôn Tân Phước
Đông, xã Bình Minh, huyện
Bình Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 7 năm 2019

Kính gửi:
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- UBND huyện Bình Sơn;
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Trung Minh.
Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Xây dựng Trung Minh tại Đơn đề
nghị ngày 08/5/2019 về việc thu hồi khoáng sản làm vật liệu san lấp mặt bằng
trong diện tích dự án cải tạo đất trồng cây cảnh quan, xóm Nhì Đông, thôn
Tân Phước Đông, xã Bình Minh và ý kiến thống nhất của UBND huyện Bình
Sơn tại Công văn số 1264/UBND-TNMT ngày 29/5/2019 về việc cho phép
thu hồi khối lượng đất thừa trong quá trình thực hiện cải tạo đất trồng cây
cảnh quan tại Đồi kinh tế mới, thôn Tân Phước Đông, xã Bình Minh; đề xuất
của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3002/STNMTKS ngày 04/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Thống nhất cho phép Công ty TNHH MTV Xây dựng Trung Minh
được đăng ký thu hồi khối lượng đất làm vật liệu san lấp dư thừa trong quá
trình thi công cải tạo đất trồng cây cảnh quan tại Đồi kinh tế mới, xóm Nhì
Đông, thôn Tân Phước Đông, xã Bình Minh để phục vụ thi công các công trình
xây dựng có nhu cầu trên địa bàn huyện Bình Sơn và vùng phụ cận. Công ty
TNHH MTV Xây dựng Trung Minh chịu trách nhiệm thực hiện một số nội
dung trước khi thu hồi khối lượng đất san lấp dư thừa trong khu vực cải tạo
đất trồng cây cảnh quan tại Đồi kinh tế mới, xóm Nhì Đông, thôn Tân Phước
Đông, xã Bình Minh, cụ thể như sau:
- Đăng ký khu vực thu hồi đất san lấp, công suất, khối lượng, phương
pháp, thiết bị, kế hoạch thu hồi đất san lấp và thực hiện việc kê khai, nộp tiền
cấp quyền khai thác đối với khối lượng đất xin thu hồi trong quá trình cải tạo
tại UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường).
- Đăng ký với cơ quan Thuế địa phương để thực hiện nghĩa vụ nộp ngân
sách Nhà nước theo quy định.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành
chức năng và địa phương có liên quan theo dõi, giám sát việc thu hồi khối
lượng đất san lấp được đăng ký thu hồi và việc thực hiện các nghĩa vụ tài
chính liên quan theo quy định.
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP (NN), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (Vũ 440).
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