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Ngày 02/11/2020, Ban Giám đốc Sở đã họp để triển khai các nội dung công 

việc tháng 11/2020. Căn cứ vào biên bản cuộc họp, Ban Giám đốc Sở thông báo 

một số nội dung như sau: 

1.1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung theo Chương trình 

công tác của cơ quan; Tập trung vào các nội dung: Chuẩn bị tốt các nội dung kỳ 

họp cuối năm 2020 HĐND tỉnh khóa XVIII (gồm 8 nội dung theo Văn bản số 

3204/UBND-TH ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh); Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, 

điều hành năm 2020, xây dựng chương trình công tác năm 2021; Tiếp tục làm việc 

với đoàn Thanh tra Chính phủ; Chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua 

Khối thi đua Tổng hợp năm 2020; Tham gia Hội thi Thể thao Văn nghệ khối thi 

đua các các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng năm 2020 tại Nam Định; Tổ chức đánh giá 

cán bộ công chức, viên chức năm 2020... 

1.2. Đối với nội dung đề nghị của Công ty cổ phần Xi măng Thành Thắng 

Group về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Công 

trình khai thác mỏ đá vôi làm n guyên liệu sản xuất xi măng tại khu vực T25, T35 

xã Thanh nghị và khu vực T12, T14, T17, T18 xã Thanh Thủy, huyện Thanh 

Liêm, trong đó có nội dung nghiên cứu bổ sung hạng mục công trình phụ trợ (một 

phần tuyến đường vận tải ô tô, khu vực hồ lắng...) phục vụ khai thác nằm ngoài 

ranh giới mỏ tại khu vực T25, T35 xã Thanh nghị và khu vực T12, T14, T17, T18 

xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm với diện tích khoảng 2,0 ha: 

 Sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo thẩm định số 1898/BC-SKHĐT 

ngày 15/10/2020, UBND tỉnh có Văn bản chỉ đạo số 2193/VPUB-NN&TNMT ngày 

30/10/2020 (thông báo của Văn phòng UBND tỉnh), trong đó có nội dung yêu cầu 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh đối với đề nghị của công ty đảm 

bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, nêu rõ quan điểm tham mưu. 

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của phòng chuyên môn, ý kiến của đồng chí 

PGĐ phụ trách và ý kiến thảo luận của các đồng chí Lãnh đạo Sở; Ban Giám đốc 

thống nhất như sau: 

- Về quy mô dự án: Báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương 

cho phép nhà đầu tư nghiên cứu bổ sung các công trình phụ trợ phục vụ khai thác 

nằm ngoài ranh giới mỏ để đảm bảo cho việc kết nối khi khai thác mỏ, với diện 

tích khoảng 2,0 ha. 



- Về thủ tục môi trường: Báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ 

trương đầu tư dự án trên theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư sau khi nhà 

đầu tư hoàn thiện hồ sơ hợp lệ theo Điều 33 Luật Đầu tư năm 2014 và khoản 3 

Điều 75 Luật Đầu tư năm 2020. 

Ban Giám đốc Sở thông báo đến toàn thể các Phòng, Trung tâm thuộc Sở 

biết để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện./. 
   

Nơi nhận: 

- Các đ/c trong BGĐ; 

- Các Phòng, TT thuộc Sở; 

  - Lưu VP. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lượng 

 


		2020-11-13T14:29:40+0700


		2020-11-13T16:03:27+0700


		2020-11-13T16:03:27+0700


		2020-11-13T16:03:27+0700




