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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 Cổ phần Huy Hoàng, tại xã  

Vượng Lộc, huyện Can Lộc 

 
Kính gửi: Công ty Cổ phần Huy Hoàng 

   

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 Huy Hoàng. 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 3621/GP-UBND  ngày 

18/09/2015, diện tích khai thác 3,5ha, vị trí khai thác mỏ đá xây dựng Khe Khổ - 

xã Vượng Lộc - huyện Can Lộc-Hà Tĩnh; trữ lượng địa chất 781.928 m
3
; trữ 

lượng khai thác  585.562 m
3
; công suất khai thác 105.000m

3
/năm, thời hạn khai 

thác:10 năm; Quyết định 4285/QĐ-UBND ngày 30/12/2011, diện tích cho thuê 

31.220m
2 

thời hạn thuê đất 30 năm từ ngày 30/12/2011 đến ngày 30/12/2041 để 

làm khu chế biến đá xây dựng. Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 29/02/2016, 

diện tích được 35.000m
2
, thời hạn sử dụng đất đến ngày 18/9/2025 để sử dụng 

vào mục đích sản xuất vật liệu xây dựng; Hợp đồng thuê đất: đơn vị đã được Sở 

Tài nguyên và Môi trường ký Hợp đồng thuê đất số 30/2016/HĐTD ngày 

04/04/2016 với diện tích thuê 35.000m2 sử dụng để sản xuất VLXD và Hợp 

đồng số 09/2012/HĐTĐ ngày 06/02/2012 với diện tích thuê: 31.220m2 làm khu 

chế biến đá xây dựng. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất khu vực chế biến 

được UBND tỉnh phê duyệt 25/07/2010; Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 

07/07/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường; 

- Về hiện trạng khai thác:  

+ Khu vực mỏ: Mất mốc số 9; Hiện đang cắt tầng khai thác; trên gương 

khai thác phía Bắc mỏ đang phân thành 02 tầng, chiều cao khoảng 30 m, chiều 



cao tầng dưới khoảng 20 m; góc dốc sườn tầng lớn hơn 75
0
. Phía Trên gương 

khai thác còn nhiều đá treo. Hiện trạng khai thác đang trong phạm vi mỏ nhưng 

chưa phù hợp với thiết kế. 

 + Hiện trạng bãi chế biến: Khu vực bãi chế biến, tập kết vật liệu: Khu 

vực bãi chế biến, tập kết vật liệu: Công ty đã lắp đặt 02 trạm nghiền sàng đang 

hoạt động; khu vực văn phòng đã xây dựng, tuy nhiên một số hạng mục chưa 

đúng với quy hoạch được duyệt (Ga ra xe 2 bánh, Nhà trực).   

  - Về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: Đơn vị đã Hợp đồng dịch vụ nổ 

mìn với Chi Nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Hà Tĩnh (HĐ số 07/2018/HĐNM-

HH ngày 30/01/2018). Khu vực nổ mìn đơn vị đã thiết lập các biển cảnh báo 

nguy hiểm nội quy quy định thời gian nổ mìn. Đơn vị thực hiện dịch vụ nổ mìn 

có đầy đủ hồ sơ thủ tục để thực hiện dịch vụ nổ mìn. 

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

đã nộp đến năm 2017 là 2.109.193.281 đồng; Số tiền ký quỹ phục hồi môi 

trường đã nộp từ năm 2015 đến 2017: 129.598.000đ. 

- Một số tồn tại: Khai thác chưa đúng theo Thiết kế mỏ được duyệt. Mất 

mốc mỏ số 9. Bản đồ hiện trạng 6 tháng 2018 đã lập nhưng chưa phù hợp với 

hiện trạng khai thác khoáng sản. Chưa được cấp Giấy xác nhận hoàn thành xây 

dựng các công trình và các biện pháp bảo vệ môi trường. Xây dựng một số công 

trình chưa phù hợp với quy hoạch. Đến thời điểm kiểm tra đơn vị còn nợ: Thuế 

tài nguyên số tiền 126.680.000 đồng; Thuế bảo vệ môi trường số tiền 

70.470.000 đồng. Nợ tiền ký quỹ phục hồi môi trường năm 2016, 2018 là: 

365.904.000 đồng; 

2. Về xử lý. 

 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 phải khẩn trương nộp các 

khoản tiền nghĩa vụ tài chính còn nợ (cụ thể: Thuế tài nguyên 126.680.000 

đồng; Phí bảo vệ môi trường 70.470.000 đồng và tiền ký quỹ phục hồi môi 

trường năm 2016, 2018 là: 365.904.000 đồng), 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 thực hiện đầy đủ các nội dung 

yêu cầu trong Giấy phép được cấp. 

Trên đây là kết quả kiểm tra tại Công ty Cổ phần Huy Hoàng, Sở Tài 



nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty nghiêm túc thực hiện, nếu đơn vị không 

chấp hành các yêu cầu nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với 

các ngành kiểm tra,tham mưu UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định của pháp 

luật./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

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

tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu VT, TTr, KS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
  

 

 

Hồ Huy Thành 

 

 

 

 

 

 

. 


		sotainguyen_moitruong@hatinh.gov.vn
	2019-05-14T08:08:23+0700




