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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số: 502  /STNMT-KS 

V/v: nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản mỏ đá khe Đập Đá, xã Cẩm Lĩnh, 

huyện Cẩm Xuyên. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Hà Tĩnh, ngày  01 tháng 3 năm 2019 

 

                        Kính gửi: Công ty cổ phần Lạc An 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 19021/TTr-LA ngày 

19/02/2019 của Công ty cổ phần Lạc An về việc xin nộp tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản VLXD thông thường tại mỏ đá khe Đập Đá, xã Cẩm Lĩnh, 

huyện Cẩm Xuyên, sau khi xem xét, Sở có một số ý kiến như sau: 

Công ty cổ phần Lạc An đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác mỏ đá 

xây dựng xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên tại Giấy phép số 787/GP-UBND 

ngày 22/3/2006, thời hạn 03 năm và gia hạn giấy phép số 790/GP-UBND ngày 

26/3/2009, thời hạn 05 năm, diện tích 2,0 ha. Trên cơ sở đề xuất của Công ty đã 

được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho thăm dò khoáng sản tại khu vực mỏ 

đá nêu trên tại Văn bản số 3458/UBND-CN1 ngày 08/10/2012; sau khi đơn vị 

hoàn thành công tác thăm dò đã được UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng khoáng 

sản tại Quyết định số 3281/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 với trữ lượng 441.715 

m
3
. Công ty đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác tại diện tích 2,0ha, 

bao gồm: Dự án đầu tư, Thiết kế cơ sở, Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

và Phương án cải tạo phục hồi môi trường, lập quy hoạch mặt bằng sử dụng đất 

khu chế biến đá, tỷ lệ 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Công ty cổ phần Lạc An đã được 

UBND tỉnh phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá tại 

Quyết định số 4564/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 với số tiền 1.809.031.000 

đồng, trong đó giá tính tiền cấp quyền được xác định theo Quyết định số 

59/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của UBND tỉnh. Hiện nay, giá tính thuế tài 

nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất hóa, lý giống nhau trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh đã được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 02/2018/QĐ-

UBND ngày 08/01/2018.  

Mặt khác, theo Văn bản số 19021/TTr-LA ngày 19/02/2019 của Công ty 

cổ phần Lạc An, Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư khai 

thác, chế biến đá xây dựng tại khu vực khe Đập Đá, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm 

Xuyên” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 

19/6/2015. Theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 20, Luật Bảo vệ môi trường 
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2014 thì Chủ dự án phải lập lại báo cáo ĐTM trong trường hợp không triển khai 

dự án trong thời gian 24 tháng, kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo 

ĐTM. Về Thiết kế cơ sở của Dự án được Sở Xây dựng tham gia ý kiến tại Văn 

bản số 10/YKTK-SXD ngày 16/01/2014, hiện nay theo quy định Thiết kế cơ sở 

phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định. 

Do vậy, về hồ sơ của Công ty cổ phần Lạc An chưa đủ cơ sở để đề xuất 

UBND tỉnh cấp phép khai thác cho đơn vị. Sở Tài nguyên và Môi trường đề 

nghị Công ty cổ phần Lạc An hoàn thiện lại hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác tại 

mỏ đá khe Đập Đá, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, sau khi hoàn thành gửi về 

Trung tâm hành chính công tỉnh để được xử lý. Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề 

nghị cấp phép khai thác của đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét, 

tính toán và trình UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ 

đá. Về phương thức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được thực hiện 

theo quy định tại  Điều 11, Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của 

Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời để Công ty cổ phần Lạc An biết, 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- Giám đốc Sở; 
- Lưu VT, KS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

  Hồ Huy Thành 
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