
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: 391/STNMT-KS 
V/v thông báo hết hiệu lực Quyết định điều 

chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản. 

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 02 năm 2019 

                   

     Kính gửi:  

    - UBND thị xã Hồng Lĩnh; 

    - UBND phường Đậu Liêu; 

    - Công ty CP Phát triển công nghiệp xây lắp và  

    Thương mại Hà Tĩnh. 

 

Công ty CP Phát triển công nghiệp xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh được 

UBND tỉnh điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản số 384GP/UB-CN ngày 

09/4/1997 và Quyết định số 08/1999 QĐ/UB-CN ngày 04/01/1999 tại Quyết 

định số 360/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 để khai thác mỏ đá xây dựng tại mỏ đá 

núi Mồng Gà, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, với diện tích khai thác 2,1ha, 

mức sâu khai thác +30m, trữ lượng đá xây dựng 207.000m
3
 nguyên khối, Công 

suất khai thác 150.000m
3
 nguyên khai/năm, thời hạn khai thác đến hết ngày 

30/12/2018. 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 58 Luật khoáng sản 2010; Sở Tài nguyên và 

Môi trường thông báo hết hiệu lực Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 

24/01/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng thông thường cho phép Công ty CP Phát triển công 

nghiệp xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh khai thác mỏ đá xây dựng tại núi Mồng 

Gà, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh. 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 thị xã Hồng Lĩnh, UBND phường Đậu Liêu 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 CP Phát triển công nghiệp xây lắp và 

Thương mại Hà Tĩnh.  

Yêu cầu Công ty CP Phát triển công nghiệp xây lắp và Thương mại Hà 

Tĩnh nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Cục thuế tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, KS.                                                             

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Huy Thành 
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