
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:              /QĐ-UBND            Thanh Hoá, ngày      tháng     năm 2021 
 

   

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản 

thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 

 
 

       

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010;  

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;  

Căn cứ Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016; Thông tư số 

51/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 bổ sung một số điều của Thông tư số 

45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định 

về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả 

hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, 

hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản;  

Căn cứ Thông tư số 25/2017/TT-BTNMT ngày 06/9/2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề 

án đóng cửa mỏ khoáng sản; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số    

9182/STNMT-TNKS ngày 31/12/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản 

thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh gồm các ông (bà) có tên sau: 
 

TT Họ và tên 
Học hàm, 

học vị 

Chức vụ, 

nơi công tác 

Chức danh 

Hội đồng 

1 Ông Lê Đức Giang Tiến sỹ Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Chủ tịch  

Hội đồng 

2 Ông Phạm Tiến Dũng  Thạc sỹ 
Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Phó Chủ tịch 

Hội đồng 

3 Ông Phạm Văn Hoành Thạc sỹ 

Trưởng phòng Tài nguyên 

Khoáng sản, Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

Ủy viên,  

Thư ký 



 

 

4 Ông Bùi Văn Hậu Cử nhân 

Phó Đoàn trưởng Đoàn 

Mỏ - Địa chất, Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

Ủy viên  

phản biện 

5 Ông Hoàng Văn Thuần Thạc sỹ 

Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi 

trường, Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Ủy viên  

phản biện 

6 Ông Nguyễn Hữu Đức Kỹ sư 

Phó trưởng phòng Quản lý 

Vật liệu xây dựng,  

Sở Xây dựng 

Uỷ viên 

7 Ông Nguyễn Đức Chung Thạc sỹ 
Phó trưởng phòng Mỏ và 

Đầu tư, Sở Công Thương 
Ủy viên 

8 Ông Lê Doãn Lập Cử nhân 

Chuyên viên phòng Quản 

lý Công sản - Giá cả, 

Sở Tài chính 

Uỷ viên 

9 
Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN đối với 

các mỏ khoáng sản đóng cửa thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn  
Uỷ viên 

10 Đại diện UBND cấp huyện nơi có mỏ khoáng sản đóng cửa Uỷ viên 

11 Đại diện UBND cấp xã nơi có mỏ khoáng sản đóng cửa Uỷ viên 
 

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định đề án đóng cửa mỏ 

khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh theo đúng quy định hiện 

hành của nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 4432/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi 

trường, Xây dựng, Công Thương, Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                                     
- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CN (T021). 

 

      

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Đỗ Minh Tuấn 
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