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Hà Tĩnh, ngày  22 tháng 02 năm 2019 

                   

                 Kính gửi: Công ty cổ phần Lập Đạt 

 
Công ty cổ phần Lập Đạt được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác 

khoáng sản số 1651/GP-UBND ngày 20/6/2017 để khai thác đá xây dựng tại mỏ 

đá phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, thời hạn khai thác đến ngày 30/12/2018. 

 Theo kết quả rà soát và đề xuất phương án xử lý các điểm mỏ khoáng sản 

trên địa bàn thị xã Kỳ Anh và phía Nam huyện Kỳ Anh của Đoàn rà soát liên 

ngành theo Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh, khu vực mỏ đá của Công ty cổ phần Lập Đạt thuộc điểm mỏ đến ngày 

30/12/2018 phải chấm dứt hoạt động khai thác. Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

có Văn bản số 2815/STNMT-KS ngày 03/10/2018 thông báo và yêu cầu Công 

ty cổ phần Lập Đạt khẩn trương hoàn thành các nghĩa vụ tài chính còn thiếu 

trong quá trình hoạt động tại mỏ đá trước khi giấy phép khai thác hết hạn.  

Căn cứ điểm b, Khoản 2, Điều 58 Luật khoáng sản 2010, Sở Tài nguyên 

và Môi trường thông báo hết hiệu lực Giấy phép khai thác khoáng sản số 

1651/GP-UBND ngày 20/6/2017 đã được UBND tỉnh cấp cho Công ty cổ phần 

Lập Đạt. Yêu cầu Công ty dừng ngay các hoạt động khai thác tại khu vực mỏ, 

khẩn trương di dời các thiết bị, tài sản ra khỏi khu vực khai thác khoáng sản, 

đồng thời hoàn thành các nghĩa vụ tài chính còn thiếu trong quá trình hoạt động 

tại mỏ đá, thực hiện các nghĩa vụ có liên quan đến việc đóng cửa mỏ, cải tạo, 

phục hồi môi trường và đất đai theo quy định của Luật Khoáng sản và các quy 

định khác của pháp luật có liên quan. 

Đề nghị UBND thị xã Kỳ Anh, UBND phường Kỳ Thịnh thực hiện các 

biện pháp bảo vệ môi trường, khoáng sản còn lại chưa khai thác, bảo đảm an 

ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực mỏ; đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình 

thực hiện các yêu cầu nêu trên của Công ty cổ phần Lập Đạt.  

Yêu cầu Công ty cổ phần Lập Đạt nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- BQL Khu kinh tế tỉnh; 

- Cục thuế tỉnh; 

- UBND thị xã Kỳ Anh; 

- UBND phường Kỳ Thịnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, KS.                                                             
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Hồ Huy Thành 



 
 


		2019-02-22T16:15:10+0700




