
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số:              /SKHĐT-HTĐT 

 

 V/v tham mưu giải quyết đơn thư  

của doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân 

Hà Nam, ngày        tháng 01 năm 2022 

                
Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản số 69/STN&MT-KS ngày 

14/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham mưu nội dung giải 

quyết đơn thư của doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân.   

Sau khi kiểm tra, rà soát; Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:  

- Đối với các dự án khai thác khoáng sản của Công ty CP Vĩnh Sơn, Công 

ty TNHH Đồng Sơn, Công ty TNHH Trường Xuân HN không thực hiện thủ tục 

đầu tư, chỉ thực hiện thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Đề nghị Sở 

Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu quy định pháp luật về khoáng sản để 

tham mưu UBND tỉnh giải quyết đơn thư kiến nghị của 03 đơn vị nêu trên theo 

quy định.  

- Để có cơ sở trả lời kiến nghị của các hộ dân tại thôn Do Lễ, xã Liên Sơn, 

huyện Kim Bảng; đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh các vi phạm của Công ty TNHH 

Khai thác khoáng sản và vận tải Tiến Đạt (nếu có) trong lĩnh vực khai thác 

khoáng sản để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh giải quyết đơn thư của hộ gia 

đình, cá nhân. 

Trên đây là một số ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư; đề nghị Sở Tài 

nguyên và Môi trường nghiên cứu, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi; PHÓ GIÁM ĐỐC  
- GĐ Sở (để b/c);  

- Lưu: VT, HTĐT.  
 D: Năm2021/CV 

 
     Ngô Thị Hương Lan 
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