
UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TỈNH THANH HÓA                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      
 

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

  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ đất san lấp tại xã Yến Sơn,  

huyện Hà Trung của Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và  

Phát triển Mạnh Quang 
 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

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

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 tháng 12 năm 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 tháng 12 năm 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 Quyết định số 4432/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng 

sản; Văn bản số 14529/UBND-HĐTĐ ngày 20/11/2018 của Chủ tịch Hội đồng 

thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản về việc ủy quyền điều hành hoạt động 

của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; Quyết định số 144/QĐ-

UBND ngày 12/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng 

thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; Văn bản số 947/UBND-HĐTĐ ngày 

21/01/2021 của Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ sản khoáng 

sản về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng 

cửa mỏ khoáng sản; 

Căn cứ Giấy phép số 397/GP-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh cho 

phép Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và Phát triển Mạnh Quang khai thác 

khoáng sản và thuê đất tại mỏ đất san lấp xã Yến Sơn (trước đây là xã Hà 

Ninh), huyện Hà Trung;   
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Xét Đơn số 36/CV-MQ ngày 14/12/2020 (kèm theo hồ sơ) của Công ty 

TNHH Dịch vụ đầu tư và Phát triển Mạnh Quang đề nghị phê duyệt Đề án đóng 

cửa mỏ đất san lấp tại xã Yến Sơn, huyện Hà Trung được UBND tỉnh cấp phép 

khai thác cho đơn vị theo Giấy phép số 397/GP-UBND ngày 19/10/2017;   

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số   

212/TTr-STNMT ngày 01/4/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ đất san lấp tại xã Yến Sơn, huyện 

Hà Trung của Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và Phát triển Mạnh Quang, gồm 

các nội dung chính sau: 

- Mục đích:  

+ Để quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và giao lại đất cho nhà nước 

quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. 

+ Đảm bảo đưa môi trường, hệ sinh thái tại khu vực khai thác khoáng sản 

và khu vực bị ảnh hưởng của hoạt động khai thác về trạng thái môi trường gần 

với trạng thái môi trường ban đầu hoặc đạt được các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an 

toàn và môi trường, đảm bảo an toàn và phục vụ các mục đích có lợi cho con 

người. 

- Khu vực đóng cửa mỏ có diện tích 3,0 ha, vị trí, ranh giới được xác định 

theo trích lục bản đồ kèm theo Giấy phép số 397/GP-UBND ngày 19/10/2017 

của UBND tỉnh.  

- Khối lượng công việc chủ yếu:  

+ Cải tạo mái dốc gương khai thác, giật cấp, tạo taluy chống sạt lở đưa mỏ 

về trạng thái an toàn và trồng cây keo lai tại chân taluy; san gạt mặt bằng đáy 

moong khai thác, tạo rãnh thu gom nước chống xói lở.  

+ Cải tạo, sửa chữa các khu vực bị ảnh hưởng do quá trình khai thác 

(đường giao thông, hệ thống thoát nước...). 

- Thời gian thực hiện: 175 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và Phát triển Mạnh Quang. 

- Nguồn kinh phí thực hiện: Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và Phát triển 

Mạnh Quang chủ động thực hiện. 

Điều 2. Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và Phát triển Mạnh Quang  có 

trách nhiệm: 

- Thực hiện đầy đủ các nội dung, đúng tiến độ theo đề án đóng cửa mỏ 

được phê duyệt và nêu trong Quyết định này; phối hợp chặt chẽ với UBND 
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huyện Hà Trung, UBND xã Yến Sơn trong quá trình thực hiện. 

- Bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong quá trình 

thực hiện đề án đóng cửa mỏ theo quy định. 

- Không lợi dụng việc đóng cửa mỏ để khai thác khoáng sản trái phép và 

không được vận chuyển khoáng sản ra khỏi khu vực mỏ trong quá trình thực 

hiện Đề án đóng cửa mỏ. 

- Báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa sau khi hoàn 

thành công tác cải tạo, phục hồi môi trường khu vực mỏ để nghiệm thu kết quả 

thực hiện đề án làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh ban hành quyết định đóng cửa mỏ 

theo quy định. 

- Thực hiện việc nộp đầy đủ các khoản thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính 

có liên quan đang còn nợ NSNN theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

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

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung, Chủ tịch UBND 

xã Yến Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và Phát triển Mạnh 

Quang và các tổ chức, cá nhân có liên quan nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
 

Nơi nhận:                                                                            
- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, CN (T308). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PH  CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
Lê Đức Giang 
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