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     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: 3564/STNMT-KS 

V/v yêu cầu khắc phục các tồn tại trong 
hoạt động khoáng sản tại mỏ đá xây dựng  

xã Sơn Thuỷ, huyện Hương Sơn. 

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 12 năm 2018 

                  

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hùng Bình. 

 

Thực hiện Quyết định số 330/QĐ-STNMT ngày 22/10/2018 của Giám 

đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 31/10/2018, Đoàn kiểm tra liên ngành 

gồm đại diện các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Lao động-

Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh và UBND huyện Hương Sơn đã tiến 

hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khoáng 

sản và các quy định khác có liên quan của Công ty TNHH Hùng Bình tại mỏ đá 

xây dựng xã Sơn Thuỷ, huyện Hương Sơn. Kết quả kiểm tra cụ thể như sau:  

Công ty TNHH Hùng Bình được UBND tỉnh cấp Giấy phép số 1630/QĐ-

UBND ngày 07/5/2015 với diện tích 2,8 ha, công suất 110.000 m
3
/năm, thời hạn 

khai thác 07 năm. Qua rà soát các thủ tục hồ sơ và kiểm tra tại thực địa cho thấy: 

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty đang tạm dừng hoạt động (Theo báo cáo của 

Công ty, đơn vị đã dừng hoạt động kể từ tháng 8/2018; sản lượng khai thác 

khoáng sản theo thực tế trong năm 2017 chỉ đạt 4.282 m
3
, 10 tháng đầu năm 

2018 là 10.422m
3
, do vướng mắc trong công tác tổ chức bộ máy hoạt động của 

Công ty). Hiện Công ty còn số tồn tại như: Khai thác không đúng theo thiết kế 

mỏ đã được phê duyệt; chưa đăng ký ngày bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh 

doanh với cơ quan nhà nước; chưa lắp đặt trạm cân tại nơi vận chuyển quặng 

nguyên khai ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin liên quan; chủ sử dụng lao 

động chưa có giấy chứng nhận ATVSLĐ và chưa tổ chức huấn luyện ATVS cho 

người lao động. Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty TNHH 

Hùng Bình tập trung khắc phục các tồn tại mà đoàn đã chỉ ra, đảm bảo tiến độ 

khai thác nêu trong dự án đầu tư đã được phê duyệt; khai thác phải tuân thủ theo 

thiết kế mỏ, tiến hành cắt tầng đảm bảo an toàn; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ 

tài chính đối với nhà nước; triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an 

toàn lao động và bảo vệ môi trường và chấp hành đầy đủ các quy định của pháp 

luật có liên quan trong quá trình hoạt động khai thác mỏ. 

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban hành văn bản này, Công ty TNHH 

Hùng Bình phải hoàn thành các tồn tại nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện về 

Sở Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp, đơn vị không thực hiện việc khắc 

phục các tồn tại hoặc thực hiện không đầy đủ, Sở Tài nguyên  và Môi trường sẽ 

xử lý theo đúng quy định của pháp luật.  
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Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu Công ty TNHH 

Hùng Bình nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

 Nơi nhận:   
  - Như trên; 

  - UBND tỉnh (để b/c); 

  - Các Sở: Xây dựng, Lao động Thương  

    binh và Xã hội, Công Thương; 

  - Cục thuế tỉnh; 

  - UBND huyện Hương Sơn; 

  - UBND xã Sơn Thủy; 

  - Giám đốc, các PGĐ Sở; 

  - Thanh tra Sở; 

  - Lưu VT, KS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Huy Thành 
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