
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH THANH HOÁ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                              

Số:             /UBND-CN 

 V/v cho phép Công ty TNHH Hai thành 

viên khoáng sản Kim Phát được khai 

thác khoáng sản đi kèm là đá vôi trong 

quá trình khai thác mỏ quặng sắt tại xã 

Lương Nội, huyện Bá Thước. 

              Thanh Hóa, ngày        tháng       năm 2020 

           Kính gửi:  

     - Sở Tài nguyên và Môi trường; 

     - UBND huyện Bá Thước; 

     - Công ty TNHH HTV khoáng sản Kim Phát. 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 69/CV-KP ngày 14/8/2020 của 

Công ty TNHH Hai thành viên khoáng sản Kim Phát đề nghị được khai thác 

tận thu đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường trong quá trình khai thác mỏ 

quặng sắt tại làng Đầm, xã Lương Nội, huyện Bá Thước; trên cơ sở báo cáo và 

đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6416/STNMT-TNKS 

ngày 16/9/2020 (kèm Biên bản hội nghị và kiểm tra thực địa ngày 01/9/2020; 

ý kiến tham gia của các sở, ngành, gồm: Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Cục 

Thuế tỉnh và UBND huyện Bá Thước), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

- Đồng ý với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, chấp thuận chủ 

trương cho Công ty TNHH Hai thành viên khoáng sản Kim Phát được khai thác 

khoáng sản đi kèm là đá vôi trong quá trình khai thác mỏ quặng sắt tại làng 

Đầm, xã Lương Nội, huyện Bá Thước (khu mỏ UBND tỉnh cấp phép khai thác 

cho đơn vị tại Giấy phép số 325/GP-UBND ngày 13/8/2015), với khối lượng 

khoảng 272.881 m
3
 đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường, trong đó có 

khoảng 4.093 m
3
 đá khối để xẻ. Công ty TNHH Hai thành viên khoáng sản 

Kim Phát phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các nghĩa vụ tài 

chính khác theo quy định đối với khối lượng khoáng sản đi kèm trên. 

- Công ty TNHH Hai thành viên khoáng sản Kim Phát phải lập điều chỉnh, 

bổ sung hạng mục khai thác khoáng sản đi kèm vào hồ sơ Thiết kế cơ sở, Thiết kế 

khai thác mỏ và điều chỉnh dự án đầu tư (lưu ý: phải xác định cụ thể diện tích, tọa 



2 

 

độ, độ sâu khu vực khai thác khoáng sản đi kèm); bổ sung hồ sơ bảo vệ môi trường, 

an toàn lao động, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

- Giao UBND huyện Bá Thước chỉ đạo các phòng chức năng và UBND 

xã Lương Nội giám sát quá trình khai thác, chế biến và vận chuyển khoáng sản 

của Công ty TNHH Hai thành viên khoáng sản Kim Phát, đảm bảo an toàn, vệ sinh 

môi trường và an ninh trật tự tại địa phương./. 

 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên;     

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Các Sở: Xây dựng, Công Thương; 

- Công an tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Lưu: VT, CN.             

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Đức Quyền 
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