
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: 585/STNMT-KS 
V/v bố trí đơn vị thực hiện việc giám sát Đề 

án thăm dò khoáng sản. 

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 3 năm 2019 

                   

         Kính gửi:  

    - Công ty TNHH Anh Đức; 

    - Công ty CP Trung Đô; 

    - Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ. 

 

 Căn cứ khoản 2 Điều 15 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 

năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản; khoản 1 Điều 7 Thông tư số 44/2016/TT-BTNMT ngày 

26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nội dung công tác giám 

sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản; xét hồ sơ năng lực và đề nghị của Liên 

đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ tại Văn bản số 96/ĐCBTB-KHTC ngày 04/3/2019 

về việc xin giám sát đề án thăm dò khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường 

chấp thuận bố trí Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ thực hiện việc giám sát Đề 

án thăm dò mỏ sét làm gạch ngói khu vực Bãi Nậy, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà 

và Đề án thăm dò mỏ đất làm gạch đồi Cơn Mít, thôn Lâm Sơn, xã Bắc Sơn, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Để quá trình giám sát đạt hiệu quả, chất lượng, 

đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu: 

 1. Công ty TNHH Anh Đức, Công ty CP Trung Đô (đơn vị được cấp Giấy 

phép thăm dò khoáng sản):  

 - Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác giám sát trong 

quá trình thi công Đề án thăm dò khoáng sản theo Giấy phép thăm dò khoáng 

sản được UBND tỉnh cấp;  

 - Ký hợp đồng và thống nhất các nội dung giám sát với Liên đoàn Địa 

chất Bắc Trung Bộ trước khi thi công Đề án thăm dò khoáng sản;  

 - Cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan như: Đề án thăm dò khoáng sản, 

chương trình, kế hoạch thi công... cho đơn vị thực hiện giám sát; phối hợp với 

đơn vị thực hiện giám sát để bảo đảm khối lượng, chất lượng và tiến độ thực 

hiện Đề án thăm dò khoáng sản;  

 - Kiến nghị, báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem 

xét, xử lý theo quy định của pháp luật trong trường hợp Liên đoàn Địa chất Bắc 

Trung Bộ thực hiện giám sát không tuân thủ các quy định tại khoản 2 Điều 30 

Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật khoáng sản và pháp luật khác có liên quan. 

 2. Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ:  

 - Lập kế hoạch giám sát phù hợp với chương trình, kế hoạch thi công Đề 

án thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH Anh Đức và Công ty CP Trung Đô; 



lập Báo cáo giám sát theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo số 44/2016/TT-

BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

 - Hoạt động giám sát phải tuân thủ đầy đủ nguyên tắc giám sát quy định 

tại Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính 

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

 - Kiến nghị, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, 

xử lý theo quy định của pháp luật trong trường hợp Công ty TNHH Anh Đức, 

Công ty CP Trung Đô, đơn vị thi công thăm dò khoáng sản vi phạm nội dung 

Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc thực hiện không đúng quy chuẩn kỹ thuật, 

quy định kỹ thuật liên quan đến hoạt động thăm dò khoáng sản;  

 - Lập báo cáo giám sát và lưu trữ đầy đủ các tài liệu sau khi thi công đề án 

thăm dò khoáng sản kết thúc; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả giám 

sát. 

 Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty TNHH 

Anh Đức, Công ty CP Trung Đô và Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- UBND các huyện: Thạch Hà, Lộc Hà; 

- UBND các xã: Hồng Lộc, Bắc Sơn; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, KS.                                                             

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Huy Thành 
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