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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 198 /STNMT-KS 
V/v yêu cầu nghiêm túc thực hiện việc 

khắc phục các tồn tại trong quá trình 

đóng cửa mỏ đất tại xã Thạch Ngọc. 

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 01 năm 2019 

 

        Kính gửi: Công ty CP Vận Tải Bích Hóa. 

 

 Ngày 17/10/2018, UBND tỉnh có Văn bản số 6428/UBND-NL2 về việc 
thực hiện Đề án đóng cửa mỏ đất san lấp tại xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, 
trong đó đã yêu cầu Công ty CP Vận Tải Bích Hóa thực hiện nghiêm túc các nội 
dung theo Văn bản số 2940/STNMT-KS ngày 11/10/2018 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường và báo cáo kết quả thực hiện về Sở trước ngày 31/12/2018. Tuy 
nhiên, hiện Sở Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được văn bản báo cáo của 
Công ty theo yêu cầu. Theo báo cáo của UBND xã Thạch Ngọc tại Văn bản số 
03/UBND ngày 14/11/2019  thì Công ty CP Vận Tải Bích Hóa chưa thực hiện 
nghiêm túc việc khắc phục các tồn tại theo nội dung Văn bản số 2940/STNMT-
KS ngày 11/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể: Công ty mới di 
dời được 01 ngôi mộ trong khu vực mỏ đến vị trí an toàn, còn 01 ngôi mộ chưa 
được di dời và các phần việc khác đơn vị chưa thực hiện. 

 Để thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 
6428/UBND-NL2 ngày 17/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công 
ty CP Vận Tải Bích Hóa khẩn trương thực hiện và hoàn thành đầy đủ các nội 
dung đã được Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu tại Văn bản 2940/STNMT-
KS ngày 11/10/2018; tập hoàn thành các hạng mục công việc theo đúng đề án 
đóng cửa mỏ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1209/QĐ-UBND 
ngày 23/4/2018 và có báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường trước 
ngày 23/4/2019. Trường Công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, 
Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đề nghị UBND tỉnh không trả lại số tiền mà 
Doanh nghiệp đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và Sở sẽ không xem xét, 
tham mưu đối với các dự án phát sinh mới của đơn vị có liên đến lĩnh vực Tài 
nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh. 

 Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty CP Vận 
Tải Bích Hóa, nghiêm túc triển khai thực hiện. Đề nghị UBND huyện Thạch Hà, 
UBND xã Thạch Ngọc kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện của Công ty 
CP Vận Tải Bích Hóa./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND huyện Thạch Hà 

- UBND xã Thạch Ngọc     (để phối hợp chỉ đạo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, KS. 
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