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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: 04/STNMT-KS 

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

núi Nấy, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân. 

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 01 năm 2019 

                  

 

                      Kính gửi: Hợp tác xã Bình Minh. 

 

Thực hiện Quyết định số 330/QĐ-STNMT ngày 22/10/2018 của Giám 
đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 05/11/2018, 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; UBND huyện Nghi Xuân, UBND xã 
Xuân Liên 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 Hợp tác xã Bình 
Minh tại mỏ đá xây dựng núi Nấy, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân. Kết quả 
kiểm tra cụ thể như sau:  

Hợp tác xã Bình Minh đã được UBND tỉnh cấp giấy phép số 4362/GP-
UBND ngày 13/11/2014 với diện tích 3,5 ha, trữ lượng địa chất 584.680m

3
, trữ 

lượng khai thác 472.607m
3
, trữ lượng đất san lấp 56.350m

3
, công suất khai thác 

50.000 m
3
 nguyên khai/năm, thời hạn khai thác 15 năm. Qua rà soát thủ tục hồ 

sơ và kiểm tra tại thực địa cho thấy đơn vị còn một số tồn tại như: Khai thác 
không đúng trình tự, hệ thống khai thác xác định trong thiết kế cơ sở, dự án đầu 
tư khai thác khoáng sản đã được phê duyệt; không cung cấp được thiết kế mỏ; 
thông tin, số liệu trên bản đồ hiện trạng năm 2017 thể hiện không đầy đủ và sai 
so với thực tế hiện trạng khai thác khoáng sản theo quy định tại Thông tư số 
02/2013/TT-BTNMT ngày 01/3/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 
định lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng; thống kê, kiểm kê trữ 
lượng khoáng sản; chưa 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; chưa đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hoặc báo cáo 
về thu gom, quản lý, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy 
định; chưa có hợp đồng về xử lý chất thải nguy hại với đơn vị có chức năng vận 
chuyển, xử lý theo quy định; chưa có giấy xác nhận hoàn thành các công trình 
bảo vệ môi trường theo quy định; chưa bố trí khu vực lưu trữ chất thải nguy hại; 
chưa phối hợp với các đơn vị khai thác mỏ xung quanh tiến hành tưới ẩm đường 
vận chuyển chung ngoài mỏ (từ khu vực mỏ ra đường Tỉnh lộ 547); chưa đào 
mương, hố gas thu nước mưa chảy tràn tại cạnh 5-6, 6-7 để thu nước mưa phía 
Tây khai trường; chưa thực hiện đầy đủ việc trồng cây, chưa đào hệ thống 
mương thoát nước khu vực bãi chế biến; hệ thống xử thu gom, xử lý nước thải 
sinh hoạt chưa có bể lắng sau bể tự hoại, hệ thống mương thoát bị lấp, nước thải 
bị ứ đọng phía sau khu vực nhà văn phòng; chưa có bể lắng khu vực bãi chế 
biến; chưa nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường năm 2018; vị trí xây 
dựng nhà văn phòng làm việc không đúng với quy hoạch mặt bằng sử dụng đất; 
không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thay đổi lao động, công tác 
bảo hộ lao động và tình hình tai nạn lao động với Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội; chưa cử người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; không 
xây dựng nội quy lao động; chưa khai báo báo 02 bình chứa khí nén; chưa thực 
hiện nghĩa vụ tài chính đầy đủ theo quy định. Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra 
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đã yêu cầu Hợp tác xã Bình Minh khẩn trương khắc phục các tồn tại mà Đoàn 
kiểm tra đã chỉ ra và có báo cáo giải trình, kế hoạch khắc phục, cam kết thực 
hiện, trực tiếp nộp và làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường vào ngày 
15/11/2018. 

Ngày 15/11/2018, Hợp tác xã Bình Minh đã trực tiếp đến làm việc tại Sở 
Tài nguyên và Môi trường và có Văn bản số 98/HTX Bình Minh ngày 
14/11/2018 về việc giải trình, báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại. Tại buổi 
làm việc đơn vị đã bổ sung được một số hồ sơ, thủ tục còn thiếu như: Thiết kế 
mỏ kèm theo Quyết định phê duyệt số 18/QĐ-PD.BM ngày 02/5/2015 của HTX 
Bình Minh; Hợp đồng số 181114/HĐ-XLMTNA-HTXBINHMINH ngày 
14/11/2018 với Công ty CP Xử lý môi trường Nghệ An về việc thu gom, vận 
chuyển, xử lý và chuyển giao xử lý chất thải nguy hại; Quyết định số 
26/QĐHTXBM ngày 06/11/2018 của HTX Bình Minh về việc cử cán bộ làm 
công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Theo báo cáo hiện đơn vị đã bố trí 
khu vực lưu trữ chất thải nguy hại; đã làm việc với các đơn vị trong khu vực để 
thực hiện tưới ẩm đường vận chuyển; đã đào mương thu gom, xử lý nước thải 
sinh hoạt. Các tồn tại còn lại, HTX đang tiến hành khắc phục và cam kết sẽ hoàn 
thành trong thời gian tới. Trên cơ sở kết quả thực hiện các tồn tại và vi phạm của 
HTX Bình Minh, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập biên bản xử 
phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp số tiền 109.650.000 đồng ký 
quỹ, cải tạo phục hồi môi trường năm 2018, vi phạm khoản 2, Điều 35, Nghị 
định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; số tiền xử phạt 26.754.600 
đồng. 

Để thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành, Sở Tài 
nguyên và Môi trường yêu cầu Hợp tác xã Bình Minh tiếp tục khắc phục các tồn 
tại mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra tại Biên bản làm việc ngày 05/11/2018; khai thác 
theo đúng trình tự khai thác, hệ thống khai thác xác định trong thiết kế mỏ, dự 
án đầu tư đã được phê duyệt; quản lý sản lượng khai thác thực tế; hoàn thành 
đầy đủ các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định; triển khai thực hiện 
các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo môi trường, chấp hành 
đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình khai thác mỏ. 

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban hành văn bản này, Hợp tác xã 
Bình Minh 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.  

Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Hợp tác xã Bình 
Minh 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 Nghi Xuân; 

  - UBND xã Xuân Liên; 

  - Giám đốc, các PGĐ Sở; 

  - Thanh tra Sở; 

  - Lưu VT, KS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Huy Thành 
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