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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: 3562/STNMT-KS 

V/v yêu cầu khắc phục các tồn tại trong 
hoạt động khoáng sản tại mỏ Ilmenit Cẩm Hòa  

và mỏ Ilmenit Kỳ Khang. 

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 12 năm 2018 

                  

 

 Kính gửi: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh-CTCP.                        

 

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

đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 08/11/2018, Đoàn kiểm tra liên ngành 

gồm đại diện các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Cục 

Thuế tỉnh 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 Tổng công ty 

Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh- CTCP tại mỏ Ilmenit Cẩm Hòa, huyện 

Cẩm Xuyên và mỏ Ilmenit Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh. Kết quả kiểm tra cụ thể 

như sau:  

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP được Bộ Công 

nhiệp cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 1079/QĐ-ĐCKS ngày 19/7/1997 

để khai thác Ilmenit tại mỏ Cẩm Hòa thuộc các xã Thạch Văn, Thạch Hội 

huyện Thạch Hà; các xã Cẩm Hòa, Cẩm Dương, Cẩm Long, huyện Cẩm 

Xuyên với diện tích 1595 ha, trữ lượng được phép khai thác 1.019.000 tấn 

khoáng vật nặng (tương đương 21.207.000 tấn cát quặng), công suất  680.000 

tấn cát quặng/năm để thu hồi 24.600 tấn sản phẩm Ilmenit, Zircon, Rutil, thời 

hạn khai thác 26 năm và Giấy phép khai thác khoáng sản số 1078/QĐ-ĐCKS 

ngày 19/7/1997 để khai thác Ilmenit tại mỏ Kỳ Khang thuộc các xã Kỳ Phú, 

Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh với diện tích 759 ha, trữ lượng được phép khai thác 

1.567.000 tấn khoáng vật nặng (tương đương 28.276.000 tấn cát quặng), công 

suất 647.000 tấn cát quặng/năm để thu hồi 25.400 tấn sản phẩm Ilmenit, Zircon, 

Rutil, thời hạn khai thác 30 năm. 

Qua rà soát thủ tục hồ sơ và kiểm tra tại thực địa cho thấy: Hiện đơn vị 

không tổ chức khai thác tại 02 khu vực mỏ nêu trên do vướng mắc trong công 

tác giải phóng mặt bằng. Theo báo cáo của Tổng công ty, mỏ Ilmenit Cẩm Hòa 

đã dừng hoạt động kể từ tháng 10/2015; diện tích đã khai thác khoảng 1.499ha 

được đơn vị san gạt mặt bằng và bàn giao đất cho địa phương quản lý, phần diện 

tích chưa khai thác khoảng 96ha đang còn nguyên trạng chủ yếu nằm trong các 

công trình hạ tầng giao thông, dân cư, nghĩa địa; sản lượng khoáng sản đã khai 

thác là 938.269 tấn khoáng vật nặng (KVN), trữ lượng khoáng sản còn lại 

80.000 tấn KVN. Mỏ Ilmenit Kỳ Khang dừng hoạt động từ tháng 8/2018; diện 

tích đã khai thác khoảng 473ha, được đơn vị san gạt mặt bằng và bàn giao cho 

địa phương quản lý, phần diện tích còn lại khoảng 286ha chưa khai thác đang 

nguyên trạng, chủ yếu nằm trong các công trình hạ tầng giao thông, dân cư, 

nghĩa địa, rừng sản xuất của hai xã Kỳ Khang và Kỳ Phú huyện Kỳ Anh; sản 

lượng khoáng sản đã khai thác là 1.154.913 tấn KVN, trữ lượng khoáng sản còn 
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lại 412.087 tấn KVN. Đơn vị vẫn còn một số tồn tại như: Chưa lập dự án và 

chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi môi trường đối với mỏ quặng Ilmenit Cẩm 

Hòa, huyện Cẩm Xuyên; chưa nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường các 

năm 2015, 2016 đối với mỏ quặng Ilmenit Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh; chưa bổ 

sung, phê duyệt lại thiết kế mỏ giai đoạn sau năm 2002 cho cả 02 mỏ; chưa thực 

hiện hồ sơ, thủ tục đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường tại các khu vực đã 

khai thác hết trữ lượng theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản số 

1697/UBND-NL2 ngày 21/4/2016. Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu 

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP khẩn trương khắc 

phục các tồn tại này và có báo cáo giải trình, kế hoạch khắc phục, cam kết thực 

hiện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/11/2018. 

Ngày 13/11/2018, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - 

CTCP đã có Văn bản số 160/TCT-KTMT ngày 13/11/2018 về việc báo cáo giải 

trình các tồn tại trong hoạt động khoáng, trong đó đơn vị đang tập trung vận 

động để giải phóng mặt bằng các khu vực còn lại và cam kết khắc phục các tồn 

tại đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra nêu trên.  

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, báo cáo giải trình của Tổng công ty Khoáng 

sản và Thương mại Hà Tĩnh -CTCP tại văn bản nêu trên; nhằm thực hiện 

nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành, Sở Tài nguyên và Môi trường 

yêu cầu Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP khẩn trương 

phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, lập phương án và thực hiện việc 

bồi thường, hỗ trợ, GPMB phần diện tích còn lại tại 02 khu vực mỏ nêu trên để 

tiến hành thuê đất, khai thác theo đúng giấy phép khai thác khoáng sản được 

cấp; tiếp tục khắc phục các tồn tại đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra tại Biên bản làm 

việc ngày 08/11/2018; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan 

trong quá trình hoạt động khai thác mỏ. Để có hướng xử lý cụ thể, đề nghị Tổng 

công ty khoanh định cụ thể diện tích các khu vực có thể GPMB, tiếp tục khai 

thác; các khu vực không có khả năng GPMB và có báo cáo, đề xuất phương án 

cụ thể gửi UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.  

Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Tổng công ty 

Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh -CTCP 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 các huyện: Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Thạch Hà; 

- UBND các xã:  Thạch Văn, Thạch Hội, Cẩm Hòa, 

Cẩm Dương, Cẩm Long, Kỳ Phú, Kỳ Khang; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu VT, KS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Huy Thành 
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