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THÔNG BÁO  

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt 
động khai khoáng sản của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hưng Thành 

Đạt, tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên 

 
            Kính gửi: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hưng Thành Đạt. 

   

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 CP Đầu tư và Xây dựng 

Hưng Thành Đạt. 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 (đất san lấp) số 945/GP-

UBND ngày 20/03/2015 của UBND tỉnh, thời hạn 07 năm, diện tích 3,0 ha, trữ 

lượng khai thác 307.057m
3
, công suất 60.000 m

3
/năm; Vị trí khai thác tại Núi 

Choác xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; Hợp đồng thuê đất với 
Sở TNMT số 49/2015/HĐTĐ, ngày 23/04/2015; Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi 

trường trong khai thác mỏ được  UBND huyện Cẩm Xuyên xác nhận tại văn bản 

số 102/TB-UBND, ngày 19/8/2014. Dự án cải tạo phục hồi môi trường đã được 

phê duyệt: QĐ số 11/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của Sở Tài Nguyên và môi 

trường. 

- Về hiện trạng khai thác: Sau khi được cấp mỏ và làm các thủ tục liên 

quan đơn vị đã tiến hành xây dựng cơ bản mỏ và đi vào hoạt động khai thác. 

Qua kiểm tra thực tế, đơn vị đã khai thác cơ bản trên diện tích mỏ được cấp, tuy 

nhiên khu vực khai thác đã được cắt tầng nhưng chưa phù hợp thiết kế cơ sở (Có 

hiện tượng sạt lỡ trong khu vực mỏ). Mức sâu khai thác đang ở mức khoảng 

+45m trở lên; Tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác từ năm 2015 (theo báo 

cáo Công ty) đến tháng 10/2018 là 98.405 m
3
. 

- Về nghĩa vụ tài chính đã thực hiện: Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản: 477.334.592, đồng (nộp cả thời gian được cấp phép); Phí bảo vệ môi trường 

đã thực hiện từ tháng 1/2018 đến tháng 10/2018 là: 53.936.400 (VND); Thuế tài 

nguyên đã thực hiện từ tháng 1/2018 đến tháng 10/2018 là: 123.334.568 (VND). 

Ký quỹ phục hồi môi trường: Tổng số tiền phải ký quỹ: 256.496.000 đồng, Công 

ty đã nộp tiền ký quỹ nộp đến năm 2018 là: 89.953.636, đồng. 



- Một số tồn tại: Chưa lập Thiết kế mỏ; khai thác chưa phù hợp với thiết 

kế cơ sở (cắt tầng khai thác và góc nghiêng sườn tầng chưa đúng với thiết kế). 

Chưa quan trắc môi trường định kỳ năm 2017, 2018. Chưa lắp đặt trạm cân tại 

vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác  

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 trên 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 CP Đầu tư và Xây dựng Hưng 

Thành Đạt, 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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