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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2909 /UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 6 năm 2019

V/v rà soát, điều chỉnh danh
mục mỏ cát lòng sông thuộc
Quy hoạch thăm dò, khai
thác và sử dụng khoáng sản
làm vật liệu xây dựng thông
thường tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi:
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND các huyện, thành phố.
Qua xem xét nội dung rà soát, báo cáo và đề xuất của Sở Xây dựng tại
Công văn số 1489/SXD-KT&VL ngày 27/5/2019 về việc rà soát, đánh giá
thực hiện thăm dò, khai thác cát lòng sông, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:
1. Giao Sở Xây dựng tổng hợp, tổ chức lập phương án điều chỉnh các nội
dung không còn phù hợp của Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng
khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm
2025 và định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số
546/QĐ-UBND ngày 09/8/2017; làm cơ sở để tích hợp vào nội dung Quy
hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch.
2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện,
thành phố lập kế hoạch tổ chức đấu giá các mỏ cát hằng năm tương ứng với
trữ lượng đã dự báo trong quy hoạch để đảm bảo nguồn cung ứng đáp ứng
nhu cầu xây dựng trên địa bàn.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành
phố, các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung yêu cầu và
định hướng của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1421/BXD-VLXD ngày
22/6/2017 về tình hình cung cầu sử dụng cát xây dựng và các giải pháp tăng
cường sản xuất, sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP,PCVP,CB;
- Lưu: VT, CNXD.tlsáng.208

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tăng Bính

