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                    Kính gửi: Công ty CP Đồng Tâm. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4043/UBND-
NL2 ngày 09/7/2018 về việc bảo vệ, cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác 
khoáng sản, ngày 28/02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp 
với các Sở: Công Thương, Xây dựng; UBND huyện Can Lộc, UBND xã Thiên 
Lộc tiến hành kiểm tra thực địa tại khu vực mỏ đá xây dựng xã Thiên Lộc, 
huyện Can Lộc của Công ty CP Đồng Tâm. Kết quả kiểm tra cụ thể như sau: 

Công ty CP Đồng Tâm được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng 
sản số 1942/GP-UBND ngày 10/7/2008 để khai thác mỏ đá xây dựng tại xã 
Thiên Lộc, huyện Can Lộc với diện tích 1,2ha, thời hạn 03 năm và được gia hạn 
tại Giấy phép khai thác khoáng sản số 2291/GP-UBND ngày 13/7/2011, thời 
hạn 03 năm (Giấy phép đã hết hiệu lực kể từ ngày 13/7/2014). Qua kiểm tra tại 
thực địa cho thấy: Công ty đã khai thác trên diện tích khoảng 01ha, để lại vách 
moong phía Tây cao khoảng 30 m không phân tầng, góc dốc lớn hơn 80

0
; khu 

vực đáy moong cơ bản đã bằng phẳng nhưng chưa được trồng cây phục hồi môi 
trường. Sau khi hết thời hạn khai thác đến nay, Công ty CP Đồng Tâm không 
thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ theo quy định. 

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản 
trên địa bàn, đảm bảo an toàn, phục hồi môi trường, đất đai khu vực mỏ sau khi 
kết thúc khai thác; Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty CP Đồng Tâm 
khẩn trương lập đề án đóng cửa mỏ đá xây dựng tại xã Thiên Lộc, huyện Can 
Lộc theo đúng quy định tại Điều 74 Luật Khoáng sản năm 2010 và nộp về Trung 
tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 15/4/2019. Sau thời hạn này, nếu 
đơn vị không thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ rà soát lại toàn bộ các 
hoạt động đầu tư có liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa 
bàn tỉnh để xử lý triệt để các sai phạm (nếu có) và 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. 

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty CP Đồng Tâm nghiêm túc 
triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Các sở: Xây dựng, Công Thương; 

- UBND huyện Can Lộc; 

- UBND Thiên Lộc; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, KS.                                                             
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