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         Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất VLXD 36 

 

Công ty TNHH sản xuất VLXD 36 được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai 

thác khoáng sản số 1502/GP-UBND ngày 27/4/2015 để khai thác tại mỏ đá xây 

dựng xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, diện tích 2,8 ha, thời hạn khai thác đến ngày 

31/12/2018. 

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 TNHH Sản xuất VLXD 36 thuộc đối tượng 

được lập lại thủ tục hồ sơ và tiếp tục hoạt động đối với phần trữ lượng còn lại 

chưa khai thác sau khi giấy phép khai thác hết hạn, nhưng yêu cầu phải hoàn 

thành các nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g, Khoản 2, Điều 55 

Luật Khoáng sản và Khoản 2, Điều 51, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản, có cam 

kết tự di dời và không đòi hỏi bồi thường khi nhà nước triển khai xây dựng công 

trình có liên quan. Vì vậy, ngày 03/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có 

Văn bản số 2835/STNMT-KS yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất VLXD 36 khẩn 

trương khắc phục các tồn tại trong khai thác khoáng sản, nhất là hoàn thành nộp 

tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các nghĩa vụ tài chính khác, đồng thời 

nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động khai thác tại mỏ đá, hoàn thiện hồ sơ đề nghị 

gia hạn giấy phép khai thác và nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi 

giấy phép hết hạn 45 ngày. Tuy nhiên đến nay đã quá thời gian 04 tháng nhưng 

Sở vẫn không nhận được hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép khai thác của Công ty. 

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 

1502/GP-UBND ngày 27/4/2015 đã được UBND tỉnh cấp cho Công ty TNHH 

sản xuất VLXD 36. 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 phải 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 huyện Kỳ Anh, UBND xã Kỳ Tân 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 TNHH sản xuất VLXD 36.  

Yêu cầu Công ty TNHH sản xuất VLXD 36 nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Cục thuế tỉnh; 

- UBND huyện Kỳ Anh; 

- UBND xã Kỳ Tân; 

- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, KS.                                                             
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