
    ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-CN 

V/v rà soát và phương án 

đảm bảo nguồn vật liệu xây 

dựng thông thường phục vụ 

thi công các dự án, công 

trình trên địa bàn tỉnh. 

  Thanh Hóa, ngày         tháng        năm 2023 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, 

  Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Các Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực. 

 

 

Trong năm qua, được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ, ngành liên 

quan, trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai đầu tư xây dựng nhiều dự án, công 

trình trọng điểm; đồng thời Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành các nghị quyết 

về chủ trương đầu tư nhiều dự án đầu tư công, nên nhu cầu sử dụng khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng thông thường (đất, đá, cát…) sẽ rất lớn. Tại Nghị quyết số 

360/NĐ-HĐND ngày 11/12/2022 về hoạt động chất vấn tại kỳ hợp thứ 11, Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã chỉ đạo UBND tỉnh đảm bảo thị trường vật 

liệu xây dựng. Để chủ động trong việc sử dụng nguồn vật liệu phục vụ cho các 

dự án, công trình trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng và phát triển thị trường 

vật liệu xây dựng hoạt động ổn định, lành mạnh và minh bạch, Chủ tịch UBND 

tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm 

vụ, cụ thể như sau: 

1. Về rà soát nhu cầu sử dụng nguồn vật liệu: 

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Giao thông vận tải, Tài 

nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công 

nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Ban QLDA đầu tư xây dựng 

chuyên ngành, khu vực và các đơn vị có liên quan rà soát, xác định và dự báo 

nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng thông thường (đất, đá, cát…) đối với các dự 

án đang thi công và sẽ triển khai trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp 

theo (cụ thể: tên dự án, công trình, khối lượng, chất lượng đất đắp, thời gian sử 

dụng…) và bổ sung kịp thời quy hoạch các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/02/2023. 

- Giao Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các 

Khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Ban QLDA đầu tư 
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xây dựng chuyên ngành, khu vực khẩn trương rà soát báo cáo nhu cầu sử dụng 

vật liệu xây dựng trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo của đơn vị 

mình, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 18/02/2023, để tổng hợp, tham mưu. 

2. Về rà soát nguồn vật liệu xây dựng 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và 

các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, cung cấp thông tin kịp thời đối với các 

mỏ vật liệu xây dựng thông thường đã cấp phép (đất, đá, cát…) trên địa bàn tỉnh 

về trữ lượng, công suất, địa bàn, thời hạn khai thác, công khai trên trang Web 

của Sở Tài nguyên và Môi trường; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và đồng thời 

gửi Sở Xây dựng trước ngày 28/02/2023. 

3. Phương án cung ứng vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu đầu tư xây 

dựng dự án, công trình. 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây 

dựng, Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan trên cơ sở quy định của 

pháp luật, nhu cầu vật liệu và khả năng cung cấp để đề xuất giải pháp thực hiện, 

như sau: (1). Nâng công suất đối với các mỏ đang hoạt động khai thác (2). Đề 

nghị đưa các mỏ mới có trong quy hoạch vào khu vực không đấu giá để cấp 

phép khai thác (nếu đảm bảo tiêu chí); (3). Đẩy nhanh tiến độ tổ chức đấu giá 

các khu vực mỏ khoáng sản đã được phê duyệt kế hoạch đấu giá thuộc thẩm 

quyền cấp phép của UBND tỉnh; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 

28/02/2023. 

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà 

soát bổ sung kịp thời các mỏ vật liệu mới vào quy hoạch, đảm bảo an ninh 

nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình trên địa bàn tỉnh. 

4. Về giải pháp quản lý giá vật liệu:  

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và 

Môi trường, Giao thông vận tải; Cục Thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan; căn 

cứ quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế, nghiên cứu tham mưu 

cho UBND tỉnh bổ sung vật liệu xây dựng (đất san lấp, cát, đá các loại) là hàng 

hóa đặc thù thực hiện kê khai giá tại địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 

15 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ; báo cáo Chủ 

tịch UBND tỉnh trước ngày 28/02/2023./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng,  

  Tài nguyên và Môi trường (để b/c); 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CN. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Đỗ Minh Tuấn 
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