
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
THI XA NGHI SN Dc Ip  - Ti do - Hnh phüc 

So: 1068 /BC-UBND Nghi So7l, ngày 03 tháng 12 nàin 2020 

BAO CÁO 
Kt qua cong tác quãn ly dt dai, tài nguyen môi trtrông khoáng san trên 

dja bàn thj xã nàm 2020; Nhim viii và giãi pháp 11am 2021 

PHAN THU' NHAT 
KET QUA THUC HIN NH1IM VLJ NAM 2020 

I. Nhfrng kêt qua dat thrQ'C. 
1. Cong tác quãn 1 Nhà ntro'c v dat dai. 

1.1. V 4p quy hoach, k hogch s'r dicing dat, thong ké, kirn kê dt ctai. 

- Hoàn thin k hoch si'r dung dAt näm 2020 cña UBND huyn Tinh Gia 
và duçic UBND tinh Thanh Hóa phê duyt tai  Quyêt djnh so 1 880/QD-EJBND 
ngày 26/5/2020. 

- Hin nay UBND thj xã dang don d&, chi dio phOng Tài nguyen & Môi 
tnrà'ng thirc hin vic rà soát thng kê, kim ké dAt dai 5 nãm giai don 2015-
2019 và 1p bàn d hin trang sir diing dAt nãm 2019 trInh UBND tinh phê duyt 
tmc 3 1/12/2020. 

- Hoàn thin h sc trinh UBND tinh Thanh Hóa chp thun cho phép các 
cong trinh, dir an thrc hin trong näm 2021, cp nht vào k ho?ch sfr diing dAt 
nãm 2021 thj xã Nghi Scm dixç'c phê duyt tai  Quyt djnh s 4677/QD-UBND 
ngày 02/11/2020, Quyt din1 4475/QD-UBND ngày 2 1/10/2020, QuyM djnh s 
3805/QD-UBND ngày 15/9/2020... 

- Tang hcip nhu cu sr diing dAt d 1p quy hoch si dicing dAt thj xã Nghi 

Scm thi kS'  2021-2030 và k hoach si1 diing dAt närn 2021 (COng van s 
3300/UBND-TNMT ngày 09/10/2020 (Gri UBND các xã, phuông); Cong van 
s6 3444/UBND-TNMT ngày 21/10/2020 V vic d xuAt nhu cu sCr diing dAt 
thai k' 202 1-2030 trên dja bàn thj xã Nghi San, tinh Thanh Hóa (Giri Ban quãn 
1 Khu kinh t Nghi San và các khu cong nghip, tinh Thanh Hóa);). 

1.2. Lp quy hogch chi tiet khu dan cu' hông thôn, djnh giá dat, giá dat, 

giao dat, cho thuê dat 
- Lip,  phê duyt quy hoach chi tit khu dan eli, xen cu cho các xã Djnh 

Hâi, Thanh ThUy, Tmng Lam...; Diu chinh rnt bAng quy hoch khu dan cu 
cho xã Nghi San, xã Tan Trumg, phwmg BInh Minh... 

- Xác djnh giá kh&i dim, phê duyt phucing an dAu giá và t chüc dAu giá 
thành cong các mt bAng quy hoch phuô'ng Tan Dan, Thanh Thüy, phiz?mg Hái 
Ninh (xã Triêu Ducmg cu), phuông Xuân Lam, phung Hái Thanh, phir?mg Hãi 
HOa, phithng Nguyen BInh, xa Các San, xã Nghi San. Hin t?i  dã phê duyt 



phuang an du giá di v6i mt bAng khu dan cu tai  Phu&ng Hãi Hôa (khu Dng 
chç Tiu Khu 4); Xác djnh giá khii dim d dáu giá quyn sr ditng dt tai  các 
rnt bAng khu dan cii xã Tan Trwmg, xã Anh Scm, xã Thanh San và phtthng Hãi 
Châu; Xác djnh giá thuê dt san xuAt kinh doanh di vâi h ông Nguyn VAn 
Lun xã Hãi Thanh và 04 h t?i  khu tái dinh cii xã Hãi Yin. 

- PMi hcp vâi sâ Tài nguyen và Môi tru&ng t chüc kim tra thc da khu 
dAt thuc Kim F cüa cong ty Xi màng Nghi San dê bàn giao 1i cho Ban quail 1 
Khu kinh th Nghi San và các khu cong nghip quãn 1; Ban hãrih van bàn giri 
Cong ty xi màng Nghi San dê hoàn thin ho sci thu hôi dat dôi vói miiong thoát 
nuàc thai cUa cong ty tti xã Hãi Thucmg. 

1.3. V thu hi dat, tha2in d'jnh dt toán bi thu&ng: 
- V thu hM dAt: UBND huyn (nay là UBND thj xã) ban hành trên 2860 

quy& djnh thu hi dAt theo thAm quyn; thirc hin thu hi dAt di vth 46 dr an, 
vri tng din tich thu hi là 368,36 ha. 

- V phê duyt phirang an bM thung, h trçl tái djnh cii: Dã ban hành 
quyt djnh phê duyt bi thi.ràng, h trçi GPMB và tái djnh ci.' cho các di ti.rcmg 
bj ành huâng bi các dir an trên dja bàn vi s tin trên 785 t' dông. 

1.4. V c4p gidy chthig nh2n quyen sz dyng d& và dãng k theA ch4i 
quyn th dyng dat. 

- Dã cAp giAy CNQSD dAt dirgc cho 4.60 1 tnrông hçip, trong do: CAp mâi 
521 tnr&ng hçp; Chuyên nhisçrng 1349 tnrông hqp; Cap dôi, cap 1i 648 tnrng 
h9p; Thira k, tang cho 2083 tnu0ng h9p. 

- Dã tip nhn và däng k' th chAp, xoá dãng k' th chAp quyn sü ding 
dAt cho 2689 h gia dInli, cá nhân theo quy djnh, trong do: Xoá dãng k th chAp 
906 truO'ng h9'p và dàng k th chap 1649 tnthng hqp, thay dOi ni dung th 
chAp cho 134 tnu&ng hp. 

- Dã tiëp nh.n b sung, dInh chInh sai sot trên giAy chirng nhn quyn sü 
ding dAt dã cAp cho trên 160 tru&ng hcrp. 

(Kêt qua tai  Chi nhánh vAn phông dAng k dAt dai Thanh Hóa (tInh tü 
ngày 01/9/2020 dn ngày 15/11/2020: CAp rnâi 01 tm&ng h'p; Chuyn nhung, 
thüa k, tang cho 10 tnrng hqp; DAng k' th chap, xoá dAng k th chAp quyn 
si:r diing dAt cho 134 tnrông hqp). 

1.5. Vé giái quyét 6072 tInt kieAn  nghj, d nghj, khieAu  nçii, xz' Ij viphqm hành 
chInh trong Iinh vy'c dat dai. 

TInh dn ngày 30/11/2020 UBND huyn (nay là thj xA Nghi San) dã tip 
n1in 478 dan thii kiên nghj, dé nghj, khiu nai  cña các h gia dInh Ca nhân 
thuc tham quyên trong cong tác cap giây chirng nhn quyên slr dting dat, giái 
phóng mt bang tranh chap dat dai, kin nghj xir l' ô nhirn rnôi tnrng..., dã 
giAi quyt 415 dan dang giãi quyt 63 dan; Tip nhn 166 dan thir kin nghj, d 
nghj, khiu ni cüa các h gia dInh cá iThân khOng thuc thAm quyn dã chuyn 
ye UBND các xA, phix&ng giAi quy&t thco thArn quyn. 
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- Hoàn thin h so xir 1 hành vi thn, chim dat, sü ding dt không dñng 
miic dIch... và ban hành Quyt djnh xü lr vi pham hành chinh ye dat dai di vi 
24 t chirc, h gia dinh, Ca nhân vi s tin xir phat 337.000.000 dng (Go biéu 
chi tiêt Jcêin theo). 

2. Cong tác quãn l Nhà ntr&c v khoáng san 
Trên dja bàn thj xã UBND thj xä Nghi Son hin nay có 22 dan vj khai 

thác mó dang boat dng chü yu là mó dá vôi lam vt 1iu xây drng thông 
thir&ng và mô dt san lip, tp trung nhiu a xà Tan Trtxang và xâ Trithng Lam 
(Co biéu chi tiêt kern theo). Vai dja bàn dang là diem nóng ye phát trin ha tng 
nên vic quail l nhà rnrâc trong khai thác khoáng san con gp nhiu khó khän. 

- Trong 11am 2020 UBND thj xã t chirc ngän chan, xi:r 1' tmnh trang khai 
thác khoáng san trái phép trên dja bàn: PMi hcp vOi các don v có lien quan kim 
tra quân 1r các ni dung ye quail l Nlhà nuOc trong hoat dng khai thác khoáng 
san tai  da bàn các xã, phirang; phôi hçrp vâi Cong an huyn Trnh Gia t chirc 
kim tra, xü 1 boat  dng khai thác khoáng san trái phép (Dtt) tai  thôn Trithng 
San xã Phü Lam, huyn Tinh Gia; To chüc lam vic vai UBND xã Phü Lam và 
xä Hãi Nhan kirn tra lam rö vic khai thác dt trái phép trên dja bàn. Tai  thi 
dim kiêm tra, tai  các v tn nêu trên không phát hin Co hoot dng khai thác, tuy 
nhien, có dâu hiu cña vic dào, m'Cic, 4n chuyn dat. Doân kim tra dã yeu cu 
UBND xã Phñ Lam, UBND xã Hài Nhân tang cithng cong tác kiém tra, phát hin 
và kjp thii xtr 1r  các di tlrçTng vi pham theo thâm quyên; ban hành Quyt djnh xr 
phat hành chInh trong linh vrc khoáng san dôi vài Cong ty Co phn nhit din 
Cong Tharih vài s tin phat vi pham hành chinh là 80 triu dng. 

- Ph6i hçrp vài Sâ Tài nguyen và Môi tnrOng t chüc bàn giao ngoài thrc 
da các mc giâi theo Giy phép khai thác mO dá vôi lam 4t lieu xây drng 
thông thuang duçic Chü tjch UBND tinh Thanh Hóa cap cho cong ty c phn 
dâu fir xây dirng và thuang mai  Nhân Nam (Giy phép so 82/GP-UBND ngày 
29/5/20 19); Ban hành k hoach và thành 1p Doàn kiêrn tra, xir l vi pham trong 
hoat dng khai thác, tp kt, kinh doanh khoáng san trái phép trên dja bàn 
huyn; Ban hành 02 van bàn chi do UBND các xã, thj trân tang cu&ng cOng tác 
kirn tra, xir 1 tInh trang khai thác khoáng san trái phép trên dja bàn (Cong van 
s 1045/UBND-TNMT ngày 10/4/2020, Cong van sO 1793/UBND-TNIVIT ngày 
10/6/2020). 

- Ban hành Cong van s 3420/UBND-TNMT ngày 19/10/2020 báo cáo 
két qua kiêm tra, giãi quyt ni dung don cUa Hi Doanh nghip Thih Gia (nay 
là thj xà Nghi Son); Cong van s 3414/UBND-TNMT ngày 19/10/2020 ye tham 
gia kin v quy djnh khoàng cách di vOi mó khoáng san nArn d9c theo các 
tuyn quc l, tinh l; Phi hcrp vai Ban quail 1r Khu kinh té Nghi San, Sâ Tài 
nguyen và Môi tnr&ng kiém tra ni dung phán ánh cña báo chI viec  no mm cüa 
cOng ty C phn d&u khI Thành Phát ãnh huâng den nhà dan, doàn dà yeu câu 
cOng ty CP du khi Thânh Phát thirc hin nghiêm chinh các quy djnh ye An toân 
trong qua trInh khai thác dá và khc phiic hu qua. 
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3. Cong tác quãn 1 Nhà nu'&c v bâo v mOi trtrô'ng, tài nguyen nithc, 
Biên và Hãi Dào 

3.1. Cong tác quán lj N/ia mthc v rnOi trzt&ng: 
- Trin khai thirc hin K hoach s 29/KH-UBND ngây 11/02/2020 cüa 

UBND huyn ye K hoach  kiêm tra vic thirc hin pháp 1ut v Bão v môi 
tru&ng näm 2020 trên dja bàn huyn TTnh Gia; Quyt djnh s 1228/QD-UBND 
ngày 28/02/2020 v vic thành 1p Doàn kim tra vic chip hành Pháp lut trong 
lTnh vrc bão v môi trrnng trên dja bàn huyn Trnh Gia näm 2020. Chü tn thirc 
hin kim tra và pMi hçp vói Sâ Tài nguyen và Môi trirông, Ban quail i Khu 
kinh t Nghi San và KCN kiêm tra d& vâi 29 ca s& san xut, kinh doanh cüa 25 
dan vj vói 39 hrçt (Nba may san xut van ép, dam go cüa Cong ty TNHH 
Innovgreen, Bn xe Nghi San c'àa Cong ty TNHH bn xe Nghi San, Bnh vin 
Da khoa Qutc t Hçrp lirc, Ca sâ nuôi torn cong nghip cija Cong ty TN}{H 
Well union, Khu djch vii tng h9p cña Cong ty TNHH Megarig indust tries, Nhà 
may luyn can thép Nghi Son cüa Cong ty CP Gang thép Nghi San, Tram than 
Nghi San cüa Cong ty than Thanh Hoa, Nhà may L9c boa du Nghi Son, Bnh 
vin da khoa khu virc Tinh Gia, Mo dá cüa Cong ty TNH}I Giang San, Xrnrng 
san xut nuàc mm Thanh Huang - Cong ty CP nuc mAm Thanh Htrang, 
Xu&ng ch bin hãi san cüa To hçip tác Se Lien, Xung ch bin hài san cüa T 
hçp tác HAng Nam, Khu du lch nghi duàng cüa Cong ty CPDT h tAng và dO 
thj Hãi An, Khu du 1ch nghi duOng cüa Cong ty DT XD và PTCT Ha Ni, Nba 
may Bao hi Miza, Trang trai  chãn nuOi 1cm cüa ông Nguyen Hihi Bài, Nba may 
nhit din Nghi San 1 cüa COng ty TNHH nhit din Nghi San 1, Nhà may nhit 
din Nghi San 2 - Cong ty TNHH Din Nghi San 2, Cáng ting hçip quc t 
Nghi San, Khu hu cAn cãng Nghi San và Khu bn Container 2 - Cong ty c 
phAn gang thép Nghi Son, Cãng Long San cüa Cong ty TNHH Cong nghip 
Long San, Nhà may san xuât dAu an cüa Cong ty TNHH dAu thrc vt khu virc 
Mien Bäc Vit Nam, Ben câng s 1,2 cüa Cong ty c phân cãng djch vçi dAu khI 
tng hçmp PTSC Thanb Hóa; Bn cãng s 3,4,5 và Nhà may xi màng Di Duang 
cüa Cong ty c phAn dAu lit khoáng san Di Duang, Nhà may xi rnãng Nghi San 
cila COng ty xi màng Nghi San; Nhà may san xuAt Ferocrorn ciia Cong ty TNHH 
Ferocrom Thanh Hóa). Trong nãm 2020 UBND thj xã dã ban hành Quyt djnh 
xir phat hành vi phm hành chInh trong lTnh virc mOi tnrông dôi vri 18 dan vj, 
cá nhân vOi s tin phat yj  pham hành chInh là 48,5 triu dông. 

- UBND huyn ban hành k ho?ch  s 86/KH-UBND ngày 16/4/2020 v 
K hoach Thijc hin quän 1 rác thai nhija dai  ducrng trên dja bàn huyn Tinh 
Gia dn 11am 2030. 

- Lam viêc vói UBND 02 xã Djnh Hãi và Hái Nhân v thirc hin tiêu chI 
so 17 ye môi trithng trong xây dirng nông thôn mi 2020 cng vi UBND xã, 
kim tra trInh thAm dnh tiêu chI s 17 v mOi tn.r&ng. Thrc hin vic giám sat, 
dOn dOc Cong ty TNHH Xuân Thành COng và COng ty CPMT Nghi San trong 



viêc thu gorn, vn chuyên và xir 1' chat thai ran sinh hoat trén dja bàn 06 xã, 
phu&ng (bao gôrn Ca xã Hâi Hôa cu). 

- Rà soát và 1p danh sách các co so' gay ô nhiêm môi trithng nghiêm 
trng trong khu dan, buc phãi di'rng hoat ding hoc di do'i vào các KEN, CCN, 
lang ngh trên dja bàn, báo cáo So' Tài nguyen và Môi trithng, UBND tinh xem 
xét, quyêt djnh. 

- Tham gia nhóm k9 thut do UBND tinh Thanh Hóa thành lap, thic hin 
giám sat môi tnr&ng dôi vâi Nhà may lQc hóa du Nghi Son. 

- Thm djnh k hoch B\TMT di vo'i 14 dir an, tham gia Hi dng báo 
cáo dánh giá tác dng môi tmo'ng dôi vo'i 17 dij an. 

- Ban hành van bàn chi dao  UBND các xã, phiro'ng tiêp tiic thirc hin t& 
Nghj quyt s 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 cüa Ban chip hãnh Dãng b tinh v 
tang ctthng sir lãnh do ci1a Dãng di v&i cong tác bào v rnôi trithng dn nàm 
2020, djnh huo'ng dn nAm 2025 và Báo cáo so kêt 4 näm thirc hin các chi tiêu 
Nghj quy& s 05-NQ/TU ngày 18/8/20 16 cCia Ban chp bath Dãng bt tinh. 

- Ban hành k hoach s 1 14/K}I-UBND ngày 09/6/2020 ye To chüc các 
hoat dng thuc "Tháng hành dng vi môi trixo'ng" huâng mg Ngày Môi trtthng 
th giOi 05/6/2020. 

- PMi hçrp vói So' Tài nguyen và Môi trithng to churc thành cong lop tp 
hun, hithng dn thirc hin tiêu chI môi tnro'ng trong chucmg trinh xây dirng 
nông thôn mài nãm 2020 cho 2 xã Djnh Hái và Hãi Nhân. 

- Chi do UBND các xâ, phuOng thirc hin dam báo v sinh môi trixo'ng 
trên dja bàn thj xa phiic vi t chirc Dai  hi Dáng b thj xã Nghi Son 1n tho' 
XXVI va Dai hi di biu Dáng b) các xa, phuo'ng. 

3.2. Cong tác quán lj Nhà nzthc ye' tài nguyen nzthc: 
- T chic kim tra vic xâ rnrOc thai dôi vâi 02 dan vj: COng ty c phn 

DTXD Va phát trin cong trInh Ha Ni, Cong ty cô phn dâu tir ha tng và dO thj 
Hái An; phM hqp So' Tài nguyen và Môi trtthng kim tra xà nuâc thai di vâi 06 
don v: COng ty TNHH Well Union, Cong ty CP Gang thép Nghi San, COng ty 
Cp Anh Phát, Bénh vin Da khoa Quc th Hqp lirc, Cong ty TNHH Thanh Dirc, 
Cong ty Cp Gang thép Nghi Son. Di vOi cong ty c ph.n du tr ha tang va do 
thj Hái An: hin dã dfrng mci hoat dng nuôi torn, hin dang trong qua trInh tháo 
do' trang thit bj phiic v1i nuOi tOrn và t chirc san 1p mt bang theo dung d? an 
duçic duyt. Di vài cong ty c phAn DTXD và pht trin cOng trinh Ha Ni hin 
vn con 01 0 dang th chirc nuOi cOng ty cam kt së dung và t chüc trin khai 
thuc hin dir an theo diing chU truong dâu ti'. Ngoài ra, trên mt bang di,r an cüa 
cong ty cOn 01 h chira giãi phóng dUC mt b&ng là h ông Trn Van Anh, hin 
gia dInh Ong Anh vn t chirc nuOi tOm (04 o), Doàn kiêm tra dã yêu cãu gia 
dInh dimg moi hoat dng. 
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- Chi dao các dun vj có lien quan t chüc các boat dng hu&ng 1rng 

ngày Dt ngp nuâc th gith 02/02/2020, t chüc treo bang zôn, khu hiu d 
huing üng. 

- Hucng dn UBND cac xà, phithng, các dcm vj thirc hin däng k vic 
khai thác nrnic ngm vâi UBND xà, phuàng theo quy dinh. 

- Phi hçp vâi S Tài nguyen và Môi tnxông kiêm tra thc dja tai Bnh 
vin da khoa khu vrc Nghi Scm d xem xét cp giy phép xã nuOc thai vào 
nguôn ntthc. 

3.3. Cong tác quán l Nhà nu'àc vêBién và Hal dáo: 

- PMi hqp Sâ Tài nguyen và Môi trtrOng tin hành kiêm tra vic thirc hin 
các ni dung theo k hoach PSC trail du dã duçc UBND tinh phê duyt d6i 

vâi các dun vj, kim tra vic thc hin phixcing an nhn chIm ch&t na°  vet dii; 

tham gia Hi dng thm djnh K hoach Ung phó sr c tràn dâu dôi vâi dr an có 

boat dng kinh doanh, 4n chuyn xäng du trén dja bàn huyn. 

- Ban hành k hoach s 105/KH-UBND ngày 28/5/2020 ye Kê hoach To 
chirc các hoat dtng hixâng i'rng "Tun l BiM và Hâi dáo Vit Nam 2020" và 
"Ngày Di ducmg th giâi 08/6" trên dja bàn huyn; Phi hçp vâi Hi lien hip 
phu ni Vit Nam huyn t chirc ra quân dQn v sinh môi tru?mg khu vrc Biên 
Hãi Hôa, dà thu hi'it dixçic dông dão tng lcp nhân dan tham gia, qua do gop phn 
nâng cao nhn thirc cüa ngithi dan trong bão v môi tnthng, dc bit là môi 

tnriing Biên. 
- Phi hçip vri Sâ Tài nguyen và Môi truàng kiêm tra vic thrc hin K 

hoach 1mg phó si1 c tràn dAu di vOi 03 don vj trên dja bàn thi xã Nghi San. 

- Ban hành Cong van s 3443/UBND-TNMT ngày 2 1/10/2020 tham gia ' 

kin d nghj cp phép nhn chim O bin và giao khu virc bin cüa Tng Cong ty 
Dam báo ATHH Min Bc d nao  vet Iung hang hãi Nghi Sun nãm 2020. 

4. Vic thtrc hin các chi tiêu thrçrc giao tti Phu hic so 5 ban hành kern 
theo Quyt djnh s6 820/QD-UBND ngày 2 1/01/2020 cüa UBND huyn Tinh Gia 

Dã chi dao,  don dc, hrnng dn di vài UBND các xã, phithng trong vic 
thc hin chi tiêu thu gom, xir l chit thai r.n sinh hoat trên dja bàn huyn theo 
Quyêt djnh s 820/QD-UBND ngày 21/1/2020 cüa UBND huyn. dã có 25/31 
xã, phuô'ng trin khai thu gorn, vn chuyn, x1r lr rác thai siith hoat tp trung. 
Hin nay con 6 xä, phithng (Phit Lam, Phü Sun, Ng9c Linh, Các San, Djnh Hãi 
và Hãi An) dma thc hin triên khai thu gom, xi:r 1' rác thai tp trung, ma các h" 
dan hin dang tir xr 1 rác sinh hoat bng phuong pháp d thu cong và cb 
Mp. Khi 1uçig phát sinh 53.927,05 thnlnãm, khi hrçng thu gom, xi' 
51578.6 tan. t 95.6%, trong dO xir 1 bng cong ngh d& dat  23,68%, ch( 
hp v sinh 7192% (CO biéu chi tiit kern theo,. 
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IL Tn t31, hin ch, khó khàn và vtr6ng mac 
1. Cong tác quãn l Nhà nithc v dt 1ai 
- Viêc xác dinh ngun gc dt trong cong tác thu hOi dat, cap giây cliirng 

nhQn quyn si'r diing dAt cOn gp nhiu khó khän do h sci dja chinh không dAy 
dü, dt bit là các giAy t d xác djnh thOi dim, ngun gtc sü diing dAt duqc 
quy djnh t?i  diu 100 Lust DAt dai näm 2013; Vic thrc hin b thu tiic hành 
chInh v dAt dai (CAp rni, cAp lai, chuyn nhixçmg, chuyn mic dIch s1r dung 
dAt, tang cho, thra ká, th chAp, xóa däng kr th chAp, thay di ni dung th 
chAp quyn sü dmg dAt...) trà qua b phn tip nhn mt cia, mt ci:ra lien 
thông nhiki h s cOn qua han; Dc bit sau khi van phOng dãng k quyn sir 
diing dAt thj xa Nghi Scm chuyn ra Si Tài nguyen & Môi tnthng thành 1p Chi 
nhánh Van phông dAt dai thj xã Nghi Scm thl krqng h sci tn d9ng không duçc 
giài quyt l&n, h sci bj trá di trà li nhiu lAn. 

- Cong tác quàn l dAt dai, quãn lr quy hoach, k ho?.ch si ditng dAt a mt 
s don vj chi.ra duçic quan tam, mt s lTnh vrc con buông lông, cOn cO biu hin 
dun dAy, né tránh khi giãi quyt tranh chAp dAt dai & cci sa. 

- Vic cAp giAy chi'mg nhn Quyn sir diing dAt di vài các tnr?Yng hqp sr 
dung dAt ducic UBND xã giao không dung thAm quyn gp nhiu khó khAn do 
nhiu h gia dInh, cá nhân cüng nhu UBND các xã, phu&ng d thAt lac h sci 
giao dAt trái thAm quyn, dc bit là phiu thu, biên bàn bàn giao dAt dAn dn 
vic xác djnh din tIch giao dAt, vic hoàn thành hay chua hoàn thành nghia vi,i 

tài chInh không dü cc sâ. Nhiu vj trI dAt di.rccc giao không dung thAm quy&n d& 
chiEu quy hoch hin nay không phü mi,jc dich quy hoach dAt a, do do theo quy 
djnh các tnthng hçip sü diing dAt không phü hçp vâi quy hoch sê không duqc 
xem xét cAp giAy chirng nhn quyn sir ding dAt, diu nay tao  nên sir không 
dtng th4n  giüa các h. 

- Vic xác djnh han  müc dAt dtrgc cong nhn di vâi thia dAt CO yuan, ao 
cüng thua dAt có nba hInh thành tnrâc ngày 18/12/1980: UBND tinh và sa Tài 
nguyen và MOi tnthng dã có các van ban huOng dAn thrc hin, tuy nhiên vic ap 
ding di cOn nhiu khó khàn, bAt cap. 

- Triên khai vic cAp giAy chirng nhn quyn sir dung dAt nông nghip cho 
các xã, phi.thng dã thirc hin xong cong tác dn din dôi thira th 0 thua nhO 
thành 0 thfra lan cOn chm ành hiRing dn quyn lçii cüa nguai dan và qua trinh 
thu hi dAt thuc hiên các dir an. 

- COng tãc diu hành can b ti mt s xà, phithng cOn bAt cap, mt s can 

b dja chinh ngoài vic chuyên mon con kiêm nhim them các nhim vii khác. 

VI v.y, cong vic cOn b phân tan, ánh huang dn vic hoàn thin hO so cap 

xâ trong cong tác thu hi dAt, cAp giAy chrng nhn quyên sü dimg dat co Iüc 
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clura kjp thci. Vic thirc hin d an luân chuyn can b dja chinh a mt so xâ, 
phu&ng can b dla  chInh rná'i nén vic tip cn M so dt dai và dla  bàn cOn 
chua kjp thOi gay ãnh huing ti tin do tham miru cho UBND xã, phuOiig 
trong qua trInh thirc hin nhim vii. Da s các can b dja chInh cp xä, phithng 
không duqc dào tao  chuyên mon v báo v mOi tnr?Yng, tài nguyen nrnc, 
khoáng san nell cong tác tham mmi tji các lThh virc nay cho UBND các xA, 
phung con han  ch; thai d, tinh th.n trách nhim vOi cong vic, vài nhân dan 

mt s can b dja chInh xã, phuang con han  chá, chua dig mvc. 

- TInh trang chuyn nhixçxng dt dai cho CáC co sâ ton giáo dithi hInh 
thirc hin tang vn cOn din ra vic kim tra, kim soát di vi vic mua ban, 
chuyn nhuvng, hin tang cOn han  ch dC bit là vic nm bt tai  co sâ, s co 
s& ton giáo dã däng k và cp giy chirng nhn quyn sir dimg dt dat  dui 

50% (17/35 Co sâ). 

- ' thrc chp hành pháp 1ut cüa mt s b phn nhân dan, doanh nghip 

con han  ch nen vn xáy ra tInh trng xây dijng nhà a, xây dirng các b nuôi 
torn trén dat san xuât nông nghip, lam nghip, tr ' chuyên mic dIch si:r diing 
dat trái phép, sir diing dt không dung mic dIch duçic giao... 

- Trên dja bàn thj xã cO nhiu dr an yêu câu tiên d gAp d bàn giao mt 
bang nhir dir an Cao tc Bc Nam, duang ttr Quc l 1A dn dim dAu tuyn 
duO'ng DOng Tây 4 di Cãng Nghi Son, dmng DOng Tây 1 kéo dài (qua xã Xuân 
Lam, Phü Lam, Tnic Lam); dir an nâng cAp, câi tao  luâi din; Các dir an do thi 
dng 1irc... nên các can b thAm djnh cUa các phOng, ban tp thing cho các dij 
an nay nên lam ânh hrnng dn vic thâm dlnh  cüa mt s các du an khác. 

2. Cong tác quãn I Nhã nir&c ye môi trtrb'ng, khoáng san, Bin và 
Hãi dão, tài nguyen nu*c 

Thj xã Nghi Son cô dla  bàn rng, dc bit có Khu kinh t Nghi San nên 
các dir an dã, dang dâu tir vào huyn din dn gia tang các tác dng dn môi 
truang, tài nguyen nithc. Mt khác s luqng can b quãn lr v& môi trithng, tài 
nguyen rnthc, khoáng san cOn han  ch, cAp xã chua có can b chuyên trách v 
mOi tnrang, khoáng san, tài nguyen nmc, da s là kiêm nhim. ChInh vi vy dã 
gp không it khó khãn trong cOng tác quãn 1' Nba nuóc trên các linh virc rnOi 
tnrYng, tài nguyen nuó'c, khoáng san. 

- COng tác quân Jr nba nu&c ye mOi tnrmg, tài nguyen nithc CO chuyn hmi 
nhung chua hiu qua, trách nhim cüa cp üy, chInh quyn mt s xã khOng 
dirçc quan tam dung rni.rc, nhMu ni dung buc xüc chua ducic tp trung giãi 
quyt nhAt là vn dê 0 nhim rnôi trithng tai  các xA yen bin nhu Hãi Thanh, Hãi 
BInh, khu virc câng Ca Lch Bang, khu du ljch Hãi ROa... 
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- Cong tác quãn 1r Nhà nuâc v mOi tnrôlig, tâi nguyen nuâc và khothig 
san a cp xã con chua duçc quan tam dung mrc, ti da bàn mt s xã cong tác 
quãn 1 chi.ra t& dn dn dang con din ra các hoat dng khai thác khoáng san 
trái phép dt, cat san 1p (Khai thác thc phi). 

- Vuâng mAc lien quan dn vic xác nhn các h sa v bâo v môi trtthng 
di vai các h kinh doanh djch vii nhà hang, djch vi liru trü tm cho khách du 

ljch kinh doanh phia Dông duang C-C3 Khu du ljch Hãi Hôa: Hu ht các h 
du không CO giAy ti v quyn sü diing dAt hqp pháp d6i vâi din tIch dang sir 

di;ing lam mt bng kinh doanh, do dO các h chua 1p ducic h so v báo v 

mOi trithng trInh UBND thj xã xác nhn theo quy djnh. Vic giãi tOa các 

trithng hçp ban hang rong, hçp chci cá tai  khu virc dãi cat yen bin chua dirge 

xi:r 1r dirt dim... 
PHAN TH1 HA! 

NHIM VU VA GIAI PHAP TRQNG TAM NAM 2021 

I. Linh vrc quail l dAt dai, tài nguyen va môi trtrO'ng 
1. Miic tiêu, nhim vii 
1.1. Cong tác quãn 1 Nhà ntr&c v dAt dai 
- V cAp giAy chüng nhn quyn sr dicing dAt: Tip tic tang cuOng, chi dao 

UBND các xA, phithng hoàn thin h so cAp giAy chirng nhn trInh UBND thj xã 
k cAp giAy chüng nhn quyn sü diing dAt cho các h dü diu kin Nhüng 
tnrang hcip cAp giAy chüng nhn quyM si:r diing dAt lAn dAu); Rà soát, tp trung 
giãi quyt di vai tnthng hgp dAt giao không dung thAm quyn tnxàc ngây 
01/7/2004 trong cong tác cAp giAy chung nhn quyn sü diing dAt. Kjp thai 
huang dAn lap h so và thAm djnh các thii tiic chuyn nhuqng, chuyn di, thia 
k& th chAp quyn sir diing dAt cho nhân dan theoquy djnh cüa Pháp lust; Thirc 
hin vic cAp giAy chüng nhn quyn sir diing dAt cho 7 xã do dac  ban d dja 
chInh chInh quy (H t9a d VN 2000) theo k hoch cña UBND tinh. 

- V quy hoach si'r diing dAt: Lp quy hoach sir diing dAt thj xã Nghi Son 
thai ki 202 1-2030 và k hoach si:r diing dAt näm dAu 2021 trInh UBND tinh 
Thanh Hóa phê duyt lam cci sâ d giao dAt, cho thuê dAt, chuyn m1c dIch sir 
dçing dAt... Huâng dAn các xã dã dirge ghi trong k hoch dAu giá dAt 1p quy 
hoach chi tit dAt a khu dan cix, hoàn thin thU ttic t chUc dAu giá, thu tin sU 
dung dAt cho nhân dan theo quy djnh cUa Pháp luât. 

- Vê bM thithng giãi phOng mt bAng tái dnh Cu: T.p trung trong cong tác 

thu Mi dAt, phê duyt dir toán Mi thuOng di vài các d an, dc bit cAn ttp 
trung cao cho các dir an trong dim hen dja bàn thi xã, các dr an xây dirng co sâ 
ha tAng phiic vi Khu kinh t Nghi Son, các dir an trçng diem cUa tinh trên dja 
bàn nhu dir an Cao tc bAc - Nam, Dir an Quc l 1A dn dim dAu duang Bong 
tây 4, Dir an du?mg dng lirc... 
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- Hoàn thânh tMng ké dt dai và 1p bàn do hin trang sr diing dAt nàm 
2020 thj xã Nghi San; th'tjc hin vic lap, cp nht, chinh 1' ho so dja chInh; 

- Xác djnh giá dAt d dAn giá quyn sü diing dat, miic thu tin sir dung dat, 
tin giao dAt, thuê dAt theo thAm quyn; Xác djnh giá dAt cii th d phçic vti cong 
tác bi thithng giái phóng mt bAng khi nhà rnthc thu hi dAt các dij an trên dja 
bàn th xã. 

- Tp trung chi do, giãi quyt các dan d nghj, kin nghj, khiu ni cüa 
nhân dan d.c bit là các dun tn dQng chiia giãi quyt xong. Dng th&i có k 
hoch d kim tra, thanh tra trách nhim di vñ UBND các xã, phumg, can b 

dja chInh, môi trithng trong cOng tác quán 1fr  nba nixàc v dAt dai, tài nguyen, 
khoáng san, môi triràng trên dja bàn. 

1.2. Cong tác quãn iç Nhà ntro'c ye Bão v môi trirb'ng, tài nguyen 
nithc, Biên và Hãi dão, khoáng san 

- Kim tra, hung dn các xã dAng k v dIch Nông thôn mi näm 2021 
thirc hin tiêu chi 17 v môi tnthng trong xây d%rng nông thôn mài. 

- Xây drng k hoch trin khai các hoat dng hi.ràng frng các ngày 1 nhu 
ngày Dat ngp nithc; ngày Môi tnrrng Th gii 05/6, Tuân 1 Bin Hãi dão Vit 
Nam 2021, chin djch lam cho Th gii sach  han nàm 2021... 

- T chüc däng k, xác nhn và kim tra vic thrc hin cam kt báo v môi 
truàng, d an báo v môi tnr&ng và các k hoach phông ngi'ra 1rng phó khAc 
phiic sij c môi truông trên dja bàn 

- Tp trung kim tra xir 1 theo thAm quyn các tnr&ng hçip vi phm v xa 
nixâc thai, rác thai sinh hoit, rác thai cong nghip, khI thai... Báo cáo kin nghj 
xü 1 các tnthng hçp vucit thãrn quy&n. 

- T chüc tuyên truyCn, giáo diic nâng cao nhn thüc cho các t chüc, h 
gia dInh, Ca nhân v bào v môi truông, bão v tài nguyen nrnc, khoáng san. 

- Tiép tic phát huy t& vai trô cüa cAp xã trong quán 1fr  tài nguyen khoáng 
san thithng xuyên kim tra, theo dOi các tru&ng hçp khai thác khoáng san trái 
phép, vi pharn v an toàn khai thác rnO. 

- Xây dijng và trin khai d an thu gom, 4n chuyn, xr 1' chAt thai rAn 
sinh hoat trén da bàn thj xa Nghi San giai don 2021 — 2025 (không bao gm 
12 xa, phithng thuc Khu kinh t Nghi San giai doan chua ma rng do Ban 
Quãn 1 khu kirth th Nghi Soi và các khu cOng nghip thu gom, vn chuyn). 

- Trin khai xây drng K hoch v K hoach kim tra vic thirc hin pháp 
1ut v Bão v môi tnrông narn 2021 trên dja bàn thj xà; ph6i hçip vói các co 
quan chIrc nãng tin hành kim tra, phát hin và xir 1 vi pham v Báo v môi 
truang, tài nguyen nurc, khoáng san trCn dja bàn thj xã; K hoach kiêm tra vic 
chap hành pháp 1ut di vói các don vi Co hoat dng khai iliac khoáng san. 



11 

- PhM hçip vri các cc quan chiirc nàng tin hành kim tra, phát hin Va xir 
vi phm v Báo v môi trithng, tài nguyen nuó'c, khoáng san; kim tra vic khai 
thác và xà nrnc thai vào nguM nuâc di vói các co' sr sn xut kinh doanh trên 
dia bàn thi xã. 

- Tip tuc rà soát, kim tra k hoch i'mg phó sir c trãn du &i v&i các t 
chüc cac nhân có hoat dng kinh doanh 4n chuyn xäng du lien dja bàn thj xã. 

- Tiêp tiic thirc hin tM cong tác giám sat hoat dng thu gom, 4n chuyn, 
xü 1 rác thai sinh hoat và giám sat hoat dng thu gom, vn chuyn, xi1 l rác 
thai sinh hoat trên dja bàn thj xã. 

2. Giãi pháp thijc hin 

- Nâng cao tinh than trách nhim, trinh c1 chuyên mon cho can b chuyên 
mon tai  các phông, ban UBND thj xã và can b dja chinh cp xã, phu?mg. 

- Tang cuông ngun vn cho các xa d 1p quy hoch, do dic sau chuyn 
di rung dt dc bit là các xà khó khãn, các xã min niii, xã nông thôn. 

- Chü tjch UBND các xã, phuäng tp trung chi dao,  b trI lirc hrçing, xây 
dirng k hoach, diu kin lam vic d dy nhanh tin d cp gity chüng nhn 
quyn sr dçing dt tai  don vj; xác djnh ngun gc dt d Bi ththng GPMB các 
dir an cling nhLr hoàn thin d lam các thU tiic cp mâi, dip di, chuyn nhtrqng, 
thUa k tang cho quyn sU diing dt. 

- Giao phông Tài nguyen & Môi tnrông phi hçip vâi các ngành huóng dn 
các xã, phi.thng cung dip dy dU thông tin, s 1iu, thâm djnh nhanh, chInh xác 
h so dip quyn sU diing dt theo quy djnh cUa pháp 1ut, trinh Chil tjch UBND 
thi xã k dip gity chUng nhn quyn sU diing dt cho các h dU diêu kin. Dng 

thii xr 1r nhling vLrOng mc nht là xác djnh ngun gc, ljch sü v dt dai d 

dy nhanh tin d thu hi dat, bM thtthng giãi phóng mt btng và dip giy 

chüng nhn quyn sU dicing dt cho nhân dan. 

- Nâng cao trách nhim cUa chInh quyn các cap, các ngành, các doanh 
nghip và nhân dan trong s11 nghip bâo v môi tnthng. Giáo diic cho các ttng l&p 
nhân dan nâng cao nhn thUc coi vic bão v rnôi tnr&ng là bào v cuc song. 

- Tuyên truyên v pháp luat  báo v môi trung, tài nguyen nuâc, tài nguyen 

khoáng san d nhân dan duçic bitt và thc hin. 

- Tang cithng quàn 1 nba nuâc; phi hgp vci Si Tài nguyen & MT Va các 
ccc quan chUc nàng t chUc kim tra, thanh tra trên linh vrc tài nguyen nuâc, 

rnôi trtthng và khoáng san. 

- T chUc tp hun cho vic áp diing cong ngh thông tin, tp hun nghip 
vi, chuyên mon trong cong tác quán 1' nM nuc v dt dai, tài nguyen và mOi 
trithng, khoáng san trén dia bàn cho can b dp thj xã, cap xà, phuâng. 
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- Quãn l cht chë ngun tài nguyen nuóc, dông th&i thirc hin trinh tij thñ 

ti1c cp phép khai thác nuàc Va Xã nuc thai theo quy djnh cüa Pháp 1ut. 

Trên day là báo cáo kt qua thirc hin cong thc quãn 1r  Nhà nuâc trén 11th vrc 

Tài nguyen và Môi tnrng và khoáng san nãm 2020, nhim vii và các giãi pháp 

th1rc hin näm 2021 cia UBND thj xã Nghi Scm.!. 

Noinhn: CHU TICH 
- Thu&ng tri.rc HU, HDND thj xã (Baa cáo); tv\ 
-CacdlcUyviênBTVThiüy(Chidao);

,\ 

- Chü tich, các PCT UBND thj xã (Chi dao); 
- Cong an th x (Phôi hçp); 
- Dáng ñy, UBND các xa, phumg (P/hcip, th.hin); 

Các phông, ban, dti thuc UBND thj xã (Thc hin); 
- Dài Truyên thanh - TH thj xã (tuyén truyên); 
-Luu:VT. 

Nguyn Tiên Dung 



KET QUA THIIC  HI1N CAC CHf TIEU DTfC GIAO TiJ PHIJ LVC  sO 05 BAN HANH KEM 
THEO QUYT DINH  SO 820!QD-UBND NGAY 21/01/2020 CUA UBND IIUYN TINH GIA 

(Kèin theo Báo cáo so /IBC-UBND ngày tháng nãin 2020 cáa UBND th/ xa Nghi Soiz) 

TT Xã, thi trn 
Giao thirc hiên 
nám 2020 (%) 

Kt qua dt thrqc 
aenngay 

15/11/2020 (%) so 
vóikhoilu'çrng 

phát sinh hin ti 

Kt qua dt dlrQc 
den ngay 

15/11/2020 (%) so 
voi ca nam 

Ghi chá 

Toàn huyn 94.8 95.6 88.00 

I Các xã thuc Khu do thj thi trn Tinh Cia m& rng 

1 
Thi trn Trnh Gia (ca Hãi 
Hàa) 

100 99 96.00 

2 HãiNhân 100 96 94.00 
3 BInhMinh 100 98 95.60 
4 NguyênBinh 100 97 96.70 
5 HãiThanh 100 97 93.90 
6 NinhHãi 100 97 94.00 
II Các xã thuc KKT Nghi Son (cU) - 
1 XuânLãm 100 97 95.00 
2 TruicLâm 100 97 95.00 
3 Hài Binh 100 98 95.00 
4 TinhHãi 100 97 93.00 
5 HáiYên 100 97 93.70 
6 HáiThuçmg 100 96 92.00 
7 HãiHà 100 97 93.00 
8 NghiSon 100 97 93.00 
9 TüngLâm 100 96 93.60 

10 TânTmng 100 96 93.00 
11 Tru&ngLâm 100 96 93.00 
12 MaiLm 100 97 93.70 
III Các xã con Iai 
1 HãiChâu 98 97 87.00 
2 HãiNinh 90 97 87.00 

3 Hãi An 86 94 79.00 
4 ThanhSc,n 86 96 78.30 

5 ThanhThüy 86 96 80.00 

6 Ng9cLTnh 86 93 79.60 

7 TnDân 100 96 80.00 

8 CácScn 85 91 75.60 

9 Anh Scm 85 90 76.56 

10 DinhHái 87 92 79.80 

11 HãiLinh 90 96 80.30 

12 PhüLâm 81 91 75.60 

13 Phü Son 81 91 76.10 



DANH SACH CAC MO KHOANG SAN TREN DA BÀN HUYN TiNH GIA NAM 2020 - CAC DON Vj BANG HOAT BONG 

(Kern theo Báo cáo s /BC- UBND ngày tháng nàrn 2020 cüa UBND thj xã Nghi Sun) 

STT Don vj duc clip phép Da chi cong ty Dia 1im mO 

Giy phép khai thác 

Ghi chO S giy 
phép,ngày 

cap 

Din tIch 

(m) 

Trü luQ'ng 
duVc khai 
thác (m3) 

Cong sulit 
(m3/nm) 

ThOi hn 
giao 

(nm) 

Ngày ht 
han 

Mc dIch 
sü ding 

I Cong ty Co phn 471 Tru&ng Lam 
460 ngày 

27/11/2015 
55,000 1,180,000 40,000 30 näm 27/11/2045 

Ba vol lam 
VLXDTT 

Bang khai thác 

2 Hçip tac xl vn t?ti Kinh Gia 
83 Nam San - Nam Ngn TP. 

Thanh Hoa 
xA Truäng Lam 

10 ngây 
08/01/2015 

45,625 874,831 60,000 15 08/01/2030 
Ba vOi lam 
VLXDTT 

Bang khai thác 

3 Cong ty TNHI-1 MTV Tan Thành 6 
S 85 Ph6 Cao San- P. An 

Hoach -TP Thanh Hóa 
x Trumg Lam 

440 ngày 
28/11/2014 

100,203 1,450,000 50,000 30 28/11/2044 
Ba vOi lam 
VLXDTT 

Bang khai thác 

4 Cty c phn Li cogi 15 
S 44, dithng TrAn PhO, P. Ba 

Dinh, TX. Bim San 
Trthng Lam 

167 ngày 
05/5/20 14 

46,112 674,953 30,000 23 05/05/2037 
D vol lam 
VLXDTT 

Bang lchai thac 

COng ty TNI-iH XD&SXVLXD Blnh 
Minh 

35 Nguyn H&u Cánh, P.Thng 
Nhlit, TP.Vng Thu 

NOI Gao, 
Tnthng Lam- 

180 ngày 
10/10/20 13 

142,328 60,000 30 10/10/2043 
D vol lOm 
VLXDTT 

Bang khai thãc 

6 
Cong ty TNI-IH Thuang mi vn tái 
Th Trtthng 

Xä TrLrOng Lam, huyn Tinh 
Gia. 

Trtthng Lam 
292 ngày 
21/7/2017 

49,58 1 830,000 30,000 30 30/3/2045 
Dá vOl lam 
VLXDTT 

Bang khai thác 

7 COng ty C phn HoOng Trithng 
Xâ Trithng Lam, huyn Tinh 

Gia 
NOI Gao, 

Trtrng Lam- 
402 ngày 

19/10/20 15 
19,500 360,822 18,000 

20 narn 6 
thOng 

19/04/2036 
DO vOl lOm 
VLXDTT 

Bang khai thOc 

8 COng ty CP Dai LOm 
Trix&ng LOrn, 
Tan trtr&ng 

232 ngOy 
26/6/2014 

15,984 170,000 20,000 9 26/6/2023 
DO VOl k\iii 
VLXDTT 

Tarn drnt khai 
thOc 

9 COng ty TNHH Trung Nam 
ThOn TOn PhOc, xO Tan Tnr&ng, 

huynTinhGia 
XA TOn TnrOng, 

251 ngOy 
11/07/2014 

54,975 640,200 60,000 11 11/07/2025 
DO vol tOm 
VLXDTT 

Bang khai thiic 

10 
COng ty CP Du tu XOy dirng thixang 
mal Thinh Trtthng 

Thôn TOn PhOc, xO Tan Tnrmg, 
huyn Tinh Gia 

TOn Tru&ng 
346 ngày 
27/8/20 15 

33,566 25,000 
29 nOm 
10 thOng 

27/06/2045 
Dá vOl tOm 
VLXDTT 

Chua khai thOc 

11 Cong ty TNHH Trung Nam 
Thôn TOn PhOc, xO TOn Tnrng, 

huyn Tinh Gia 
XO TOn Trtthng, 

21 ngOy 
17/01/2018 

61,903 1,416,666.5 60,000 24 1/17/2031 
Ba vOl lam 
VLXDTT 

Bang khai thOc 

12 Cong ty CP Du t'x vO ThLrong mai 
du khI ThOnli PhOt 

So 144' thring 4, Khu lien k 
TOn Huang, xO Bong Htrang, 

thành phô Thanh Hóa 
TOn Tnr&ng 

135 ngày 
17/4/2014 

46,000 830,026 30,000 29 17/4/2043 
DávOilàm 
VLXDTT 

Bang khai thOc 



13 Cong ty TNHI-1 PhO Nani 
S 36 Trtthng Thi, P. Din 

Biên, TP.T. Hoá 
xa TrirOiig Lam 

234 ngày 
23/6/20 16 

126,248 5,130,000 180,000 30 21/01/2045 
Dá vol lOw 
VLXDTT 

Dang khai tin'ic 

14 Cong ty TNI-I1-I PhOc Lôc Gia Tan Trubng 
140 tháng 
08/4/20 16 

30,000 1,180,000 40,000 30 näm 08/04/2046 
Dá vol lOm 
VLXDTT 

Dang khai thOc 

Cong ty Xây drng giao thông thOy 
lqi Giang Son 

Xã Truing Lam, huyn Tinli 
Gia 

Tan TruOng 
349 ngày 
3 1/8/2015 

57,000 1,671,524 90,000 
19 nãm I 

thang 
3 1/9/2034 

Dá vOi lOw 
VLXDTT 

Dang khai thác 

16 COng ty Licogi 13 

Tang i, Don nguyen A TOa nhà 
Licogi 13 Dtr&ng Khut Duy 

Tin, Qun Thanh XuOn - HO 
n,i 

Tan Tnr&ng 
344 ngày 
14/9/20 16 

125,927 3,752,257 150,000 
12 nãni 9 

thang 
14/06/2029 

Dá vol lam 
VLXDTT 

Dang khai thOc 

17 Côngty CPKS 1-101 Dãng 

TOn Tru&ng, 
Tinh Gia vO 

Thanla KS',  Nhu 
Thanh 

499 ngày 
30/12/20 16 

193,522 4,950,168 350,000 
14 närn 6 

thOng 
30/6/2031 

DO vol lOw 
VLXDTT 

Dang khai Iliac 

- 

COngty cô phin xOy dmg thuiyng 
wii lông hçp Nghi Son 

TOn Tnr&ng 
478 ngOy 

19/12/20 16 
34,014 597,818 30,000 

20 näm 4 
thOng 

19/04/2037 
DO vol lam 
VLXDTT 

Chira khai Iliac 

19 Cong ty TNT-IF! TOng LOin 
ThOn Lucing Din, xO TOng 

LOw, huyn Tinh Gia 
TOng Lam 

127 ngày 
07/8/20 19 

19,982 

223561 
(Trong do: dO 
vol 15 8.748; 
dOt, dá lOw 
VL san 1p 

64.813 

50,000 5 nãm 08/07/2024 

Dá vol 1am 
VLXDTT; 
dOt, dO thai 
lam VLSL 

Thay th giy 
phép s 374 ngOy 
25/9/20 15 

20 
COng ty c phAn DAu tu vO phOt triên 
Ha tang Nghi Son 

HOI Yn, HOi 
Thu9ng 

46 ngay 
26/4/2019 

1,547,414 
dt 7000000; 

dO cat kAt 
391.283 

dAt 
700000; 

dO 48.910 
10 15/3/2023 

DAt san lAp; 
tn thu dá 

cOt kt 
Dang khai Iliac 

21 
COng t' TNHH khai thOc và ch bin 
khoOng sOn lien doanh VitNht 

Hông S 
15 ngOy 

28/01/2019 
35,000 

DO set kAt 
58.157; dAt, 

dáthOi 
26.889 

2,200 
29 nàm 9 

thOng 
05/7/2045 

DO set ket; 
dAt,da san 

lAp 

Nhân CN t& TCT 
DTPT DO th. 
Dangkhai thOc 

22 COng ty TNJ-IH Ha ThOnh Tnr&ng Lam 
111 ngày 
24/3/2015 

90,700 444,796 25,000 
17 näm 
11 thang 

24/01/2033 
Dat san lAp; 

cat silic 
Dang khai thOc 
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