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Thanh Hoá, ngày 10 tháng 9 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc đóng cửa mỏ đá vôi tại xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân
của Trại giam Thanh Lâm
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
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 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về
việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về 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 252/GP-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh cho
phép Trại giam Thanh Lâm được khai thác khoáng sản và thuê đất mỏ đá vôi tại
xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân;
Căn cứ Quyết định số 4432/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của 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 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 Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh về
việc cho phép Trại giam Thanh Lâm trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản và
thuê đất mỏ đá vôi tại xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân;
Xét Đơn số 128/Đ-TL ngày 31/8/2020 của Trại giam Thanh Lâm đề nghị
đóng cửa mỏ đá vôi tại xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tại
Công văn số 6168/STNMT-TNKS ngày 07/9/2020.
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đóng cửa mỏ đá vôi tại xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân đã cấp phép
cho Trại giam Thanh Lâm theo Giấy phép số 252/GP-UBND ngày 24/6/2015
của UBND tỉnh.
- Mục đích đóng cửa mỏ: Để quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và
giao đất cho UBND xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân quản lý theo quy định của
pháp luật và thực hiện các thủ tục khác có liên quan.
- Khu vực đóng cửa mỏ có diện tích 35.780 m2, được xác định theo trích lục
bản đồ kèm theo Giấy phép số 252/GP-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,
Chủ tịch UBND huyện Như Xuân, Chủ tịch UBND xã Hóa Quỳ và Trại giam
Thanh Lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- Lưu: VT, CN.
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