
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3075/STNMT-KS 

V/v thông báo thời gian kiểm tra và 

chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, nội dung báo cáo 

hoạt động khai thác khoáng sản. 

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 10 năm 2018 

 
            Kính gửi:  Các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

   

Thực hiện Kế hoạch số 1236/KH-STNMT ngày 14/5/2018 về kiểm tra 

hoạt động khoáng sản năm 2018 và Quyết định số 330/QĐ-STNMT ngày 

22/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Đoàn kiểm tra 

việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khoáng sản và các quy 

định khác có liên quan đối với các tổ chức khai thác khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các đơn vị hoạt động khai thác 

khoáng sản về thời gian kiểm tra tại các mỏ khoáng sản (Có danh sách và lịch 

kiểm tra kèm theo). 

Để triển khai công việc kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu 

các đơn vị báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản (Nội dung báo cáo 

theo Phụ lục 01 kèm theo) và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan cung cấp 

cho Đoàn kiểm tra; cử người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền 

bằng văn bản) và cán bộ chuyên môn làm việc với Đoàn kiểm tra. Đối với các 

đơn vị đã thực hiện kiểm tra năm 2017 (theo Đoàn kiểm tra tại Quyết định số 

84/QĐ-STNMT ngày 02/3/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường) báo cáo 

thêm việc khắc phục các tồn tại trong hoạt động khai thác khoáng sản mà Đoàn 

kiểm tra nêu trên đã chỉ ra trong năm 2017.  

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai và 

phối hợp thực hiện./. 

   
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Các Sở, ngành: Xây dựng, Công Thương, 

 Lao động - TB và XH, Cục Thuế tỉnh   

(để phối hợp thực hiện); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu VT, KS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
  

 

 

Hồ Huy Thành 

 

 

 

 

 

 

. 



PHỤ LỤC 01: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

(Kèm theo Văn số ……/STNMT-KS ngày ….../10/2018 của Sở TN&MT) 

 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

 

 Kính gửi:     Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 330/QĐ-STNMT  

   ngày 22/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường.   

 

 Tên đơn vị:…....... 

Địa chỉ……………..; điện thoại: …. 

Người đại diện theo pháp luật  ; Chức vụ:   

I. Hồ sơ pháp lý: 

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ..................................................., do 

..........................................................cấp lần đầu ngày.............../.............../............ thay đổi lần thứ ................ 

ngày.............../.............../......................;  

2. Giấy phép khai thác khoáng sản số ......................................................................... 

ngày.............../.............../............. của UBND tỉnh, thời hạn.......................năm, diện tích....................ha, 

công suất ........................................................................  

3. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (hoặc Kế hoạch Bảo vệ môi 

trường) được phê duyệt tại Quyết định số......................................., 

ngày............../............../..................của..........................................................) 

4. Thủ tục thuê đất: 

 Chưa có  

 Có: 

 (1) Khu vực khai thác mỏ: Quyết định cho thuê đất số 

…….ngày............../............../.................. của UBND tỉnh; Hợp đồng thuê đất số ….. 

(2) Khu vực bãi chế biến, tập kết (nếu có): Quyết định cho thuê đất số 

…….ngày............../............../.................. của UBND tỉnh; Hợp đồng thuê đất số ….. 

5. Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (nếu có): Giấy phép 

số......................................ngày............./............../.................. của............................ ;  thời hạn đến .............../.............../........................  

6. Giấy phép sử dụng tài nguyên nước:  

 Chưa có. 

 Có (Giấy phép số.......................................ngày............./............../.................. của............................ ;  thời 

hạn đến .............../.............../........................; thời hạn đến.............../.............../........................) 

Đơn vị đã/chưa nộp phí nước thải của hoạt động khai thác chế biến 

TÊN TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

 

Số ....../........ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Hà Tĩnh, ngày .... tháng ..... năm 2018 



khoáng sản ra môi trường tại văn bản số......................ngày............../............../.................. 

của..............................................  

II. Kết quả hoạt động khai thác khoáng sản năm 2017 và 10 tháng 

đầu năm 2018. 

* Năm 2017. 

1. Sản lượng khai thác khoáng sản theo thực tế từ ngày 01/01/2017 – 

31/12/2017: …….(tấn, m
3
); 

2. Khối lượng khoáng sản nguyên khai đưa vào chế biến (đối với đá xây 

dựng): ……. (tấn, m
3
); 

3. Khối lượng khoáng sản sau chế biến: …………. (tấn, m
3
); 

4. Khối lượng sản phẩm phụ thu hồi được: ……….. (tấn, m
3
); 

5. Tổng khối lượng khoáng sản đã tiêu thụ trong năm 2016: …… (tấn, 

m
3
); 

6. Tổng doanh thu: …………… (VND); 

7. Nộp ngân sách Nhà nước: ………….. (VND); 

Trong đó: - Thuế Tài nguyên: ………….. (VND); 

                - Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: .... (VND); 

                - Phí bảo vệ môi trường: .... (VND); 

                - Thuế thu nhập doanh nghiệp.... (VND). 

                - Khác (nếu có): ...... 

8. Các sổ sách, chứng từ liên quan đến sản lượng khai thác. 

* 10 tháng đầu năm 2018. 

1. Sản lượng khai thác khoáng sản theo thực tế: …….(tấn, m
3
); 

2. Tổng doanh thu: …………… (VND); 

7. Nộp ngân sách Nhà nước: ………….. (VND); 

Trong đó: - Thuế Tài nguyên: ………….. (VND); 

                - Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: .... (VND); 

                - Phí bảo vệ môi trường: .... (VND); 

                - Thuế thu nhập doanh nghiệp (VND). 

                - Khác (nếu có): ...... 

III. Việc chấp hành các quy định khác có liên quan. 

1. Báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản năm 2017.  

 Báo cáo 

 Không báo cáo. 

2. Khu vực khai thác khoáng sản. 



 Đã cắm mốc ranh giới mỏ; số lượng mốc …. 

 Chưa cắm mốc ranh giới mỏ. 

 Khai thác trong ranh giới khu vực được phép khai thác 

 Khai thác vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác, ….%. 

3. Thiết kế mỏ. 

 Chưa lập 

 Đã lập (Quyết định phê duyệt thiết kế mỏ số.............. ngày........../........../......... 

của............ ). 

 -  Điều chỉnh   không điều chỉnh công nghệ khai thác. 

 -  Đã nộp        chưa nộp thiết kế mỏ đã phê duyệt cho cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản. 

4. Giám đốc điều hành mỏ:  

 Chưa bổ nhiệm; 

 Đã bổ nhiệm tại Quyết định số .............. ngày............./............../.................. của.......................) 

- Thông báo bằng văn bản về trình độ chuyên môn, năng lực của Giám 

đốc điều hành mỏ cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai 

thác khoáng sản: Có , không  

- Tiêu chuẩn Bổ nhiệm: Đúng quy định , không đúng quy định  

5. Bản đồ hiện trạng năm: 

- 2017: Có lập , không lập  

- 6 tháng đầu năm 2018: Có lậ ậ  

6. Thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản, sản lượng khoáng sản đã khai 

thác:  

 Không thực hiện. 

 Có thực hiện. 

7. Thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản còn lại trong khu vực được 

phép khai thác: 

 Không thực hiện. 

 Có thực hiện; gửi  không gửi  kết quả cho Sở Tài nguyên và 

Môi trường. 

8. Lắp đặt trạm cân và hệ thống camera giám sát tại các kho chứa, nơi vận 

chuyển quặng nguyên khai ra khỏi mò để theo dõi, lưu trữ thông tin liên quan:  

- Đã thực hiện , chưa thực hiện . 

9. Sổ sách, chứng từ, văn bản có liên quan để xác định sản lượng khai 

thác thực tế hàng năm: Có lập , không lập . 

10. Công suất được phép khai thác: 

 Trong giới hạn theo thiết kế. 

 Vượt công suất theo thiết kế; …. %. 

11. Việc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường trong khai thác 

khoáng sản: 



 Có quan trắc định kỳ................................................1 lần;  

 Không quan trắc định kỳ. 

- Các giải pháp khác: ………. 

12. Việc chứng nhận và công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa theo quy 

định:  

 Có thực hiện;  chưa thực hiện. 

13. Kê khai, niêm yết giá bán tại nơi sản xuất, kinh doanh: 

   Có thực hiện;  chưa thực hiện. 

14. Công tác quản lý, sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp: ................................................ 

15. Thực hiện các quy định của pháp luật lao động và công tác an toàn lao 

động trong khai thác khoáng sản: 

- Số cán bộ, nhân viên, người lao động có ký kết hợp đồng lao động: …… 

- Số lao động đã tham gia BHXH, BHYT, BHTN: …… 

- Số Lao động chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN: ……… 

- Mức lương bình quân: …………. 

- Hình thức trả lương: ……….. 

- Tổ chức bộ máy làm công tác ATVSLĐ: …….. 

- Tổng số cán bộ, nhân viên, người lao động đã được huấn luyện 

ATVSLĐ:………. 

- Số lao động đã được trang bị bảo hộ lao động: ……. 

- Số cán bộ, nhân viên, người lao động đã được khám sức khỏe định kỳ: .. 

- Thực hiện chế độ bồi dưỡng hiện vật cho người lao động: …….. 

- Tổng số máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn, vệ sinh lao 

động: …. 

IV. Đề xuất, kiến nghị 

Các kiến nghị của đơn vị với Đoàn kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước.... 

 

                                                                                Đơn vị hoạt động khoáng sản 

                                                                                         (ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN  

ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2018 
(Ban hành kèm theo Văn bản số        /STNMT-KS ngày    /10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

STT Tên đơn vị 
Loại 

KS 

Địa điểm mỏ Giấy phép 
Thời gian 

kiểm tra 
Ghi chú 

Xã, 

phƣờng 

Huyện, Thị 

xã 
Số  Ngày 

1 Công ty TNHH Minh Hương Đất Đức An Đức Thọ 1468/GP-UBND 22/05/2013 
08 giờ, ngày 

30/10/2018 
  

2 
Công ty CP Đầu tư Vạn Xuân - Hà 

Tĩnh 
Sericit Sơn Bình Hương Sơn 

1782/GP-

BTNMT 
25/10/2012 

14 giờ, ngày 

30/10/2018 
  

3 
Công ty TNHH MTV Quản lý và 

Sửa chữa đường bộ 496 
Đá Sơn Trung  Hương Sơn 319/GP-UBND 23/01/2015 

08 giờ, ngày 

31/10/2018 
  

4 Công ty TNHH Hùng Bình  Đá Sơn Thủy Hương Sơn 1630/GP-UBND 07/05/2015 
14 giờ, ngày 

31/10/2018 
  

5 Công ty TNHH Ngọc Ni Đá Sơn Diệm Hương Sơn 1652/GP-UBND 20/06/2017 
08 giờ, ngày 

01/11/2018 
  

6 HTX Hoàng Nam Đá Sơn Tây  Hương Sơn 1467/GP-UBND 22/5/2013 
14 giờ, ngày 

01/11/2018 
  

7 Công ty CP Hải Giang San Đá Xuân Liên  Nghi Xuân 2036/GP-UBND 23/07/2014 
08 giờ, ngày 

02/11/2018   

8 Công ty CPĐT XD Dũng Hảo Đá Xuân Liên  Nghi Xuân 
2427/QĐ-

UBND 
22/07/2011 

14 giờ, ngày 

02/11/2018   

9 HTX Bình Minh Đá Xuân Liên  Nghi Xuân 3462/GP-UBND 13/11/2014 
08 giờ, ngày 

05/11/2018   

10 
Công ty CP XDTM và Dịch vụ 

Thái Ngọc 
Đất Xuân Liên  Nghi Xuân 3256/GP-UBND 03/11/2017 

14 giờ, ngày 

05/11/2018   

11 Công ty TNHH XNK Châu Tuấn Cát An Lộc Lộc Hà 2307/GP-UBND 13/08/2014 
08 giờ, ngày 

06/11/2018   

12 HTX Núi Hồng Đá Hồng Lộc  Lộc Hà 1271/GP-UBND 05/10/2013 
14 giờ, ngày 

06/11/2018   



13 Công ty CPXD và DVTM 666 Đất Kỳ Phong  Kỳ Anh 3665/GP-UBND 21/09/2015 
08 giờ, ngày 

07/11/2018   

14 HTX Đức Quang Đá Kỳ Xuân  Kỳ Anh 2308/GP-UBND 13/8/2014 
14 giờ, ngày 

07/11/2018   

15 
Tổng Công ty Khoáng sản và 

Thương mại Hà Tĩnh 

Imenit Kỳ Khang Kỳ Anh 1078/QĐ-ĐCKS 19/07/1997 
08 giờ, ngày 

08/11/2018   

16 Imenit Cẩm Hòa Cẩm Xuyên 1079/QĐ-ĐCKS 19/07/1997 
14 giờ, ngày 

08/11/2018  

Tổng cộng: 16 mỏ               

 

 

             SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 
 

 Ghi chú:  

    - Đây là thời gian dự kiến, nếu có thay đổi Đoàn kiểm tra sẽ thông báo cho các đơn vị. 

   - Thông tin xin liên hệ Đoàn kiểm tra: Ông Nguyễn Văn Thành, ĐT: 0919997386; ông Nguyễn Anh Sơn, ĐT: 

0915909699; ông Đinh Sỹ Tráng, ĐT: 0985175459. 
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