
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:  272/TBKL-TNMT 

 

Hà Tĩnh, ngày 14  tháng  5  năm 2019 

 
THÔNG BÁO  

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động 
khai khoáng sản của Công ty Cổ phần KT&CB đá Cẩm Thịnh tại xã Cẩm 

Thịnh, huyện Cẩm Xuyên 

 
Kính gửi: Công ty Cổ phần KT&CB đá Cẩm Thịnh 

   

Ngày 16/11/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp các 

sở, ngành (Công Thương, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh) và các địa phương liên 

quan, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành (tại Quyết định số 376/QĐ-STNMT), 

tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản và 

các quy định khác có liên quan tại các tổ chức trên địa bàn các huyện Cẩm 

Xuyên, Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, trong đó có Công ty Cổ phần KT&CB đá Cẩm 

Thịnh. Trên cơ sở báo cáo của Đoàn kiểm tra liên ngành, Sở Tài nguyên và Môi 

trường thông báo kết quả kiểm tra và kết luận xử lý như sau: 
1. Kết quả kiểm tra. 

- Về hồ sơ có: Giấy phép khai thác khoáng sản số 3803/GP-UBND do 

UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 05/12/2014. Diện tích 19,6 ha, được giới hạn bởi 

các toạ độ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 của toạ độ xác định kèm theo phụ lục số 1 và 

phụ lục số 2. Thời hạn khai thác 30 năm, công suất 350.000 m³/ năm. Trữ lượng 

địa chất 10.088.428 m³; Trữ lượng khai thác: 6.973.448 m³; Trữ lượng đất san lấp 

425.313 m³; Quyết định số số 600/QĐ-UBBND ngày 09/02/2015 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc thu hồi đất, cho thuê đất vào mục đích đất sản xuất vật liệu 

xây dựng, làm đồ gốm với diện tích được thuê 134.537m², thời hạn sử dụng là 

30 năm. Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm;. Ký Hợp 

đồng thuê đất số 21/2015/HĐTĐ  ngày 09/3/2015; Quy hoạch tổng mặt bằng sử 

dụng đất khu vực chế biến được UBND tỉnh phê duyệt ngày 16/7/2014, diện tích 

47.355m²; Báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo phục hồi môi 

trường đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2982/QĐ-UBND ngày 

10/10/2014. 

- Về hiện trạng khai thác:  
+ Hiện trạng khu vực mỏ: Hiện đơn vị đang bóc đất phủ và khai thác trên 

diện tích khoảng 8,0ha. Tại khu vực phía Bắc, Công ty đang tiến hành khai thác 

tại hai tầng, tầng trên có chiều cao khoảng 50m, góc dốc lớn hơn 75
0
, tầng phía 

dưới có chiều cao khoảng 20m, góc dốc lớn hơn 75
0
 và có nhiều đá treo. Tại thời 

điểm kiểm tra mốc số 3 không có trên thực địa; qua kiểm tra bằng máy GPS cầm 

tay cho thấy, về phía Đông Bắc khu vực mỏ (gần điểm mốc số 3) đơn vị đang 

tiến hành bóc đất phủ và làm đường vận chuyển ra ngoài diện tích được cấp 



phép (phần diện tích ra ngoài khoảng 400m
2
).  

+ Hiện trạng bãi chế biến: Phía Đông Nam bãi chế biến có một phần nằm 

ngoài ranh giới quy hoạch được duyệt (mốc M5, M6); có 01 dàn xay đang đặt 

không đúng với quy hoạch. Theo báo cáo của Công ty đây là dàn xay cũ hiện 

đơn vị đã dừng sử dụng. 

- Về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp số: 659/GP-UBND do UBND Tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 13/02/2015, thời 

hạn giấy phép đến hết ngày 11/02/2020. Công ty đã lập các sổ sách xuất nhập 

vật liệu nổ; bố trí chỉ huy nổ mìn (Quyết định chỉ huy nổ mìn số: 06/QĐ-BNCB; 

Bằng Cao Đẳng chuyên nghành khai thác); Có Hộ chiếu nổ mìn; Kế hoạch ứng 

phó sự cố trong quá trình nổ mìn. Đã lập phương án nổ mìn theo quy định 

Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018. Tại thời điểm kiểm tra kho chứa 

vật liệu nổ công nghiệp đơn vị không sử dụng (không chứa vật liệu nổ công 

nghiệp) mà đã ký hợp đồng với đơn vị để thực hiện dịch vụ nổ mìn (Hợp đồng 

số 72/2018/HĐNM-CT ngày 27/11/2018 với Chi nhánh công nghiệp hóa chất 

mỏ công nghiệp.) 

- Về nghĩa vụ tài chính đã thực hiện: Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

đã nộp đến năm 2017 là 10.340.925.443 đồng; Tiền thuê đất đã nộp năm 2018 là 

201.805.500 đồng. Thuế Tài nguyên môi trường đã kê khai nộp từ tháng 1/2018 

đến tháng 11/2018: 1.113.000.000 đồng; Phí bảo vệ môi trường đã kê khai nộp 

từ tháng 1/2018 đến tháng 11/2018: 290.000.000 đồng; Ký quỹ phục hồi môi 

trường: tổng số tiền phải ký quỹ: 3.201.333.000 đồng, số tiền đã nộp: 

855.533.138 đồng. 

- Một số tồn tại: Khai thác chưa đúng thiết kế đã được phê duyệt; Mất 

mốc mỏ số 3. Tại khu vực gần mốc số 3 đơn vị đã bóc đất phủ và làm đường vận 

chuyển nằm ngoài phạm vi mỏ, diện tích khoảng 400 m
2
. Tại bãi chế biến có 01 

dàn xay đặt không đúng vị trí theo quy hoạch được phê duyệt. Đã lập bản đồ 

hiện trạng năm 2017; 6 tháng năm 2018 nhưng các số liệu thông tin chưa đảm 

bảo theo quy định. Về sử dụng VLNCN: Người quản lý, thợ mìn chưa bảo đảm 

trình độ chuyên môn theo quy định; hàng rào kho bảo quản VLNCN chưa đảm 

bảo chiều cao theo quy định tại Quy chuẩn Việt Nam số 02: 2008/BCT, chưa lập 

đầy đủ nội quy, biển cảnh báo tại khu vực kho bảo quản VLNCN; thời gian nổ 

mìn chưa phù hợp theo quy định tại Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 

31/8/2018 của UBND tỉnh.   

2. Một số nhận xét và xử lý kết quả kiểm tra. 

Sau khi được cấp giấy phép khai thác khoáng sản đơn vị đã đầu tư xây 

dựng cơ bản mỏ và đi vào hoạt động tạo ra sản phẩm cung cấp cho thị trường, 

giải quyết việc làm cho người lao động. Quá trình khai thác khoáng sản đã cơ 

bản chấp hành các quy định của pháp luật liên quan, thực hiện các nghĩa vụ tài 

chính cho Nhà nước. Tuy vậy, đơn vị vẫn còn một số tồn tại như đã nêu trên, vì 

vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu đơn vị khẩn trương khắc phục các 

tồn tại trong thời hạn 90 ngày (Kể từ ngày ban hành Thông báo kết luận này), 

báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh. Quá trình hoạt động khai thác khoáng sản phải chấp hành đầy đủ 



các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản và các nội dung 

yêu cầu trong Giấy phép được cấp 
 Trên đây là kết quả kiểm tra tại Công ty Cổ phần KT&CB đá Cẩm Thịnh, 

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty nghiêm túc thực hiện./. 
  Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Các sở ngành: Xây dựng; Công thương, Cục thuế 

tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu VT, TTr, KS. 
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