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QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho phép trả lại giấy phép khai thác và đóng cửa mỏ khoáng sản
đất san lấp và khoáng sản đi kèm tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn
đối với Công ty TNHH Long Sơn
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010; 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 số 60/2010/QH12;
Căn cứ Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về
việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm
dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu 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 Giấy phép khai thác khoáng sản số 285/GP-UBND ngày 13/7/2017
của UBND tỉnh cấp cho Công ty TNHH Long Sơn tại mỏ đất san lấp và khoáng
sản đi kèm phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn;
Xét Đơn đề ngày 18/10/2019 (kèm theo hồ sơ nộp lại) của Công ty TNHH
Long Sơn đề nghị trả lại giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ đất san lấp và
khoáng sản đi kèm phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã cấp phép khai thác cho
đơn vị tại Giấy phép số 285/GP-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
4769/TTr-STNMT ngày 08/6/2022.
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Cho phép Công ty TNHH Long Sơn được trả lại giấy phép khai thác và
đóng cửa mỏ khoáng sản đất san lấp và khoáng sản đi kèm tại phường Đông
Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã cấp cho đơn vị theo Giấy phép số 285/GP-UBND ngày
13/7/2017 của UBND tỉnh.
Điều 2. Kể từ ngày quyết định này có hiệu lực, Công ty TNHH Long Sơn
phải chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản ở khu vực mỏ khoáng sản đất san
lấp và khoáng sản đi kèm tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã cấp cho đơn
vị theo Giấy phép số 285/GP-UBND ngày 13/7/2017 và có trách nhiệm:
1. Nộp báo cáo kết quả khai thác, tài liệu liên quan, mẫu vật địa chất
(nếu có) cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa theo quy định của
pháp luật.
2. Quản lý sử dụng đất tại khu vực trên đúng mục đích theo Quyết định
cho thuê đất số 5485/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa
và các quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi
trường, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn, Chủ tịch UBND phường Đông Sơn,
Giám đốc Công ty TNHH Long Sơn và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.
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