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QUYẾT ĐỊNH   

Về việc đóng cửa mỏ đá vôi xã Đông Văn, huyện Đông Sơn  

của Tổng Công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long - CTCP 
 

 

 
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 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; 

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 của Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung 

một số điều của Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 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 số 228/GP-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh cho 

phép Tổng Công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long - CTCP được khai thác 

khoáng sản và thuê đất tại mỏ đá vôi xã Đông Văn, huyện Đông Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ đá vôi tại xã Đông Văn, huyện Đông Sơn đã 

cấp phép khai thác cho Tổng Công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long – CTCP 

theo Giấy phép số 228/GP-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh;  

Xét Văn bản số 111/BC-HL ngày 10/12/2020 của Tổng Công ty Đầu tư xây 

dựng Hoàng Long - CTCP báo cáo hoàn thành công tác cải tạo, phục hồi môi 

trường mỏ đá vôi xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, đồng thời đề nghị kiểm tra, 

đánh giá kết quả thực hiện làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh ban hành quyết định 

đóng cửa mỏ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tại 

Tờ trình số 1373/TTr-STNMT ngày 24/12/2020. 



QUYẾT  ĐỊNH:    
 

Điều 1. Đóng cửa mỏ đá vôi xã Đông Văn, huyện Đông Sơn đã cấp phép 

khai thác cho Tổng Công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long - CTCP tại Giấy phép 

số 228/GP-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh.  

- Mục đích đóng cửa mỏ: Quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và 

giao đất cho UBND xã Đông Văn, huyện Đông Sơn quản lý theo quy định của 

pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. 

- Thu hồi 18.831 m2 đất của Tổng Công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long – 

CTCP, giao cho UBND xã Đông Văn, huyện Đông Sơn quản lý theo quy định. 

Vị trí khu đất được xác định theo trích lục bản đồ kèm theo Giấy phép số 

228/GP-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh. 

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan: 

1. Tổng Công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long - CTCP: 

Bàn giao khu đất được nêu tại Điều 1 của Quyết định này để UBND xã 

Đông Văn quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có 

liên quan. 

2. UBND huyện Đông Sơn: 

Chủ động phối hợp với đơn vị có đất bị thu hồi thực hiện việc bàn giao đất 

tại thực địa cho UBND xã Đông Văn quản lý theo quy định của pháp luật.  

 3. UBND xã Đông Văn: 

Quản lý diện tích đất được giao theo quy định của pháp luật. 

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

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

Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn, Chủ tịch UBND xã Đông Văn và Tổng Giám 

đốc Tổng Công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long - CTCP chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./.  
 

Nơi nhận:                                                                            
- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, CN (T111). 
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