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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: 3561/STNMT-KS 

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

xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn. 

Hà Tĩnh, ngày 06  tháng 12 năm 2018 

                  

 

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư Vạn Xuân - Hà Tĩnh. 

 

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

đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 30/10/2018, Đoàn kiểm tra liên ngành 

gồm đại diện các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, 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 CP Đầu tư Vạn 

Xuân - Hà Tĩnh tại mỏ sericit xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn. Kết quả kiểm tra 

cụ thể như sau:  

Công ty CP Đầu tư Vạn Xuân - Hà Tĩnh được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường cấp Giấy phép số 1782/GP-BTNMT ngày 20/10/2012 để khai thác sericit 

tại các xã Sơn Bình, Sơn Trà, huyện Hương Sơn, với diện tích 23 ha, công suất 

42.000 tấn quặng nguyên khai/năm, thời hạn 30 năm. Qua rà soát thủ tục hồ sơ 

và kiểm tra tại thực địa cho thấy đơn vị có một số tồn tại như: Chưa lắp đặt trạm 

cân vận chuyển quặng nguyên khai ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin liên 

quan; chưa chứng nhận và công bố chất lượng sản phẩm; chưa điều chỉnh thiết 

kế mỏ không phù hợp với thiết kế cơ sở (thiết kế cơ sở là mở mỏ tại khu vực 3, 

nhưng thiết kế khai thác mở mỏ tại khu vực 1); chưa có khu vực để đổ đất, đá 

thải; không lập bản đồ hiện trạng mỏ 6 tháng đầu năm 2018; chưa có Giấy xác 

nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quy định; một số công 

trình xây dựng chưa đúng với quy hoạch mặt bằng sử dụng đất; không thực hiện 

báo cáo định kỳ về lĩnh vực an toàn lao động, chưa xây dựng Kế hoạch An toàn 

vệ sinh lao động, chưa phân loại lao động để thực hiện chế độ bồi dưỡng hiện 

vật cho người lao động, chưa bố trí cán bộ có chuyên môn phù hợp làm công tác 

an toàn vệ sinh lao động theo quy định. Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã yêu 

cầu Công ty CP Đầu tư Vạn Xuân - Hà Tĩnh tập trung khắc phục các tồn tại mà 

Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; đặc biệt có giải pháp xử lý đất, đá thải trong quá trình 

khai thác (nếu vận chuyển, tiêu thụ khối lượng đất, đá thải phải có thông báo đến 

các cấp có thẩm quyền theo quy định); có giải pháp gia cố hố lắng để tránh sạt 

lở; khẩn trương hoàn thành việc xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi 

trường theo quy định; khai thác phải theo đúng thiết kế mỏ được phê duyệt; 

quản lý sản lượng khai thác thực tế; đảm bảo an toàn lao động, 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 CP 

Đầu tư Vạn Xuân - Hà Tĩnh phải hoàn thành các tồn tại nêu trên và báo cáo kết 
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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.  

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

tư Vạn Xuân - Hà Tĩnh 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 các xã: Sơn Bình, Sơn Trà; 

  - Giám đốc, các PGĐ Sở; 

  - Thanh tra Sở; 

  - Lưu VT, KS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Huy Thành 
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