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    Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

      

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5983/UBND-

NL2 ngày 28/9/2018 về việc kiểm tra, tham mưu xử lý kiến nghị của UBND 

huyện Can Lộc đề nghị cho phép Công ty TNHH Nhật Long Nguyễn thay thế 

Công ty TNHH Bình Minh thực hiện đóng cửa mỏ đất san lấp Đồi Mụ U, xã 

Thượng Lộc, huyện Can Lộc; ngày 04/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường 

chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND huyện Can Lộc, 

UBND xã Thượng Lộc, Công ty TNHH Nhật Long Nguyễn tiến hành làm việc, 

kiểm tra thực địa (Công ty TNHH Bình Minh có giấy mời nhưng không có đại 

diện tham gia). Kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh cụ 

thể như sau: 

Công ty TNHH Bình Minh đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác 

khoáng sản số 09/GP-UBND ngày 01/04/2010 để khai thác đất san lấp tại Đồi 

Mụ U, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc với diện tích 1,2 ha, thời hạn 03 năm. 

Sau khi hết thời hạn khai thác, Công ty đã lập Đề án đóng cửa mỏ và được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 10/10/2014; các 

nội dung công việc như sau: Cải tạo vách moong khai thác tạo thành hai tầng 

nhằm ổn định bờ mỏ, gương khai thác; trồng và chăm sóc cây keo trên diện tích 

moong mỏ (diện tích 0,9ha, mật độ 1660 cây/ha); thời gian thực hiện đến ngày 

30/12/2014; trong quá trình thực hiện đề án đóng cửa mỏ, Công ty được thu hồi 

6.500m
3
 đất san lấp để phục vụ các công trình xây dựng nông thôn mới. Công ty 

TNHH Bình Minh đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường số tiền 30.900.000 

đồng, đã nộp tiền cấp quyết khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất san lấp 

được tận thu trong quá trình cải tạo mặt bằng là 7.988.000 đồng. 

Qua kiểm tra thực địa khu vực đóng cửa mỏ cho thấy: Mặt bằng khu vực 

moong mỏ đang còn nham nhở, trung tâm khu vực mỏ còn để lại 01 ụ đất cao 

chưa được san gạt (có chiều cao khoảng 8m, chiều dài khoảng 30m, chiều rộng 

khoảng 8m), bờ mỏ chưa tạo thành 02 tầng đảm bảo an toàn (hiện đang để lại bờ 

vách cao khoảng 15m và đang có dấu hiệu sạt lở), phần diện tích đã khai thác, 

tạo mặt bằng chưa được trồng cây phục hồi môi trường.  

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND huyện 

Can Lộc, UBND xã Thượng Lộc đồng tình chủ trương đề nghị các cấp có thẩm 

quyền cho phép Công ty TNHH Nhật Long Nguyễn thay thế Công ty TNHH 

Bình Minh để tiếp tục thực hiện đề án đóng cửa mỏ đất san lấp Đồi Mụ U, xã 

Thượng Lộc do Công ty TNHH Bình Minh không hoàn thành công tác đóng cửa 



mỏ mà không thông qua đấu thầu vì tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường 

thấp; khối lượng đất san lấp thu hồi ít, còn khoảng 4.500m
3
.  

Về quan điểm của Sở Tài nguyên và Môi trường, thực tế trên địa bàn tỉnh, 

UBND tỉnh đã cho phép một đơn vị khác thay thế đơn vị được cấp phép khai 

thác khoáng sản để thực hiện công tác đóng cửa mỏ nhưng hiện không hiệu quả, 

không đạt yêu cầu theo đề án được phê duyệt vì chỉ tập trung vào việc tận thu 

khối lượng đất dư thừa, mặt khác Công ty TNHH Bình Minh chưa công bố giải 

thể, phá sản. Hiện tại UBND tỉnh mới cho chủ trương thực hiện thí điểm việc 

này đối với một số mỏ ở khu vực núi Hồng Lĩnh; do vậy, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đề nghị UBND tỉnh không cho phép Công ty TNHH Nhật Long Nguyễn 

thay thế Công ty TNHH Bình Minh để thực hiện đề án đóng cửa mỏ đất nêu 

trên. 

Để hoàn thành các hạng mục công việc đóng cửa mỏ đảm bảo theo đúng 

đề án được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty TNHH 

Bình Minh có kế hoạch tổ chức thực hiện các hạng mục công việc còn lại, báo 

cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết. Trường 

hợp Công ty TNHH Bình Minh không hoàn thành công tác đóng cửa mỏ, Sở sẽ 

không tham mưu UBND tỉnh hoàn trả lại số tiền Công ty đã ký quỹ cải tạo phục 

hồi môi trường. 

Với nội dung nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Các Sở: Xây dựng, Công Thương; 

- UBND huyện Can Lộc      (để đôn đốc 

- UBND xã Thượng Lộc       đơn vị thực hiện); 

- Công ty TNHH Bình Minh (để thực hiện); 

- Công ty TNHH Nhật Long Nguyễn (để biết); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, KS. 
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