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Số: 158/STNMT-KS 
V/v xử lý khai thác đất trong khu vực  

quy hoạch Dự án Khai thác mỏ sắt  

Thạch Khê. 

           Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 01 năm 2019 

 

    Kính gửi: UBND huyện Thạch Hà. 

  

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8018/UBND-

KT1 ngày 17/12/2018 về việc giao kiểm tra, xử lý việc khai thác đất, cát trong 

khu vực quy hoạch Dự án Khai thác mỏ sắt Thạch Khê; ngày 19/12/2018, 

UBND huyện Thạch Hà đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý tại Văn bản số 

2603/UBND-TNMT. Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Thạch Hà và rà soát 

các nội dung có liên quan, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về 

khoáng sản trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện 

Thạch Hà thực hiện các nội dung cụ thể như sau: 

  - Chỉ đạo, yêu cầu UBND xã Thạch Đỉnh chấm dứt việc khai thác đất trái 

phép tại khu vực bãi thải mỏ đá của Công ty cổ phần số 999 để san lấp mặt bằng 

khuôn viên nhà văn hóa thôn Văn Sơn; tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách 

nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định; tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát, phối hợp với Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê và các đơn 

vị có liên quan thực hiện nghiêm công tác bảo vệ, quản lý khoáng sản chưa khai 

thác trên địa bàn.  

 - Giao các phòng chuyên môn liên quan, UBND xã Thạch Đỉnh nói riêng 

và UBND các xã trên địa bàn nói chung khảo sát, khoanh định các khu vực có 

tiềm năng, trữ lượng khoáng sản, đảm bảo điều kiện liên quan để đề xuất bổ 

sung vào Quy hoạch khoáng sản làm VLXD thông thường để tiến hành cấp phép 

hoạt động khoáng sản phục vụ nhu cầu trên địa bàn theo nội dung Văn bản số 

3501/STNMT-KS ngày 03/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trường 

hợp, khoáng sản dùng làm vật liệu san lấp phục vụ công trình hạ tầng giao 

thông, công trình phúc lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới thì đề 

xuất khoanh định vào khu vực không đấu giá quyền khai thác theo quy định tại 

điểm đ khoản 1 Điều 22 Nghị định 158/2016/NĐCP ngày 29/11/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.  

 Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện 

Thạch Hà phối hợp, chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND xã Thạch Đỉnh (để thực hiện); 

- Công ty CP Sắt Thạch Khê; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, KS.                                                             

   GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

   Hồ Huy Thành 



             

 

                             


		2019-01-17T16:56:17+0700




