
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3130/STNMT-KS 
V/v yêu cầu khai thác đúng thiết kế mỏ  

đã được phê duyệt. 

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 10 năm 2018 

                                                           

             Kính gửi:  

    - Công ty CP Huy Hoàng; 

    - Công ty CP Hồng Vượng; 

    - Công ty CP Công nghiệp VNI. 

       

Qua kết quả kiểm tra hoạt động khoáng sản năm 2017 của Đoàn kiểm tra 

liên ngành theo Quyết định số 84/QĐ-STNMT ngày 02/3/2017 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tại mỏ đá xây dựng xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc và 

phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh của Công ty CP Công nghiệp VNI; mỏ đá 

xây dựng khe Khổ xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc của Công ty CP Huy Hoàng 

và của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 481/QĐ-ĐCKS ngày 28/4/2017 của 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại mỏ đá Khe Dâu, xã Vượng Lộc, 

huyện Can Lộc của Công ty CP Hồng Vượng cho thấy các đơn vị chưa khai thác 

đúng theo thiết kế mỏ được phê duyệt, tại nhiều vị trí bị chập tầng, góc dốc sườn 

tầng vượt quá quy định của thiết kế có khả năng sạt lở, mất an toàn, khai thác 

không đúng theo hệ thống khai thác trong thiết kế mỏ... 

 Để việc khai thác khoáng sản tại các mỏ đảm bảo an toàn, theo đúng các 

quy định của  pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty CP Huy 

Hoàng, Công ty CP Hồng Vượng, Công ty CP Công nghiệp VNI phải tiến hành 

khai thác theo đúng thiết kế mỏ đã được các đơn vị phê duyệt, khai thác cắt tầng 

từ trên xuống dưới và phải để lại bờ kết thúc (bờ dừng) với yêu cầu có góc 

nghiêng không được lớn hơn 58
0
 đối với mỏ đá xây dựng khe Khổ xã Vượng 

Lộc, huyện Can Lộc của Công ty CP Huy Hoàng; không lớn hơn 55
0
 đối với mỏ 

đá Khe Dâu, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc của Công ty CP Hồng Vượng; 

không lớn hơn 56
0
 đối với mỏ đá xây dựng xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc và 

phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh của Công ty CP Công nghiệp VNI.  

Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty CP Huy 

Hoàng, Công ty CP Hồng Vượng, Công ty CP Công nghiệp VNI nghiêm túc 

triển khai thực hiện; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ 

các nội dung nêu trên hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật có liên 

quan, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xử lý theo đúng quy định tại Nghị định 

số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND huyện Can Lộc; 

- UBND thị xã Hồng Lĩnh; 

- Giám đốc, các PGĐ sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, KS.                                                             

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Huy Thành 
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