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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Công ty cổ phần Tân Thành 6.8 (Mã số doanh nghiệp:
2802789255 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp, có địa chỉ tại số
156 phố Cao Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa) được khai thác
khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ
thiên tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, cụ thể như sau:
- Diện tích mỏ: 25.960 m2; trong đó: Diện tích khu vực khai thác là
19.420 m2 được giới hạn bởi các điểm góc 1, 2, 3, 4, 5 và 6; diện tích khu vực
khai trường là 6.540 m2 được giới hạn bởi các điểm góc 4, 5, 6, 7, 8 và 9 có tọa
độ xác định tại Phụ lục 1 và Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản kèm theo;
- Mức sâu khai thác: Đến cos + 60 m;
- Trữ lượng khoáng sản:
+ Trữ lượng địa chất: 407.893 m3. Trong đó: Trữ lượng đá vôi làm vật liệu
xây dựng thông thường là 375.262 m3, đá khối để xẻ là 32.631 m3 (theo báo cáo
thăm dò được UBND tỉnh phê duyệt);
+ Trữ lượng được khai thác: 280.400 m3. Trong đó: Trữ lượng đá vôi làm
vật liệu xây dựng thông thường là 257.968 m3, đá khối để xẻ là 22.432 m3;
- Phương pháp khai thác: Lộ thiên;
- Công suất khai thác: 12.000 m3/năm;
- Thời hạn khai thác: Đến ngày 13/3/2045 (ng
274/GP-UBND ngày 13/7/2015 ủ UBND tỉn );

ết ạn ủ Giấ p ép số

Điều 2. Công ty cổ phần Tân Thành 6.8 có trách nhiệm:
1. Nộp lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản (chuyển nhượng), các
khoản phí, lệ phí có liên quan theo quy định hiện hành; nộp tiền ký quỹ cải tạo
phục hồi môi trường khu vực mỏ theo Quyết định số 4154/QĐ-UBND ngày
27/11/2014 của UBND tỉnh.
2. Tiến hành hoạt động khai thác theo đúng tọa độ, diện tích, mức sâu, trữ
lượng, công suất quy định tại Điều 1 của Giấy phép này.
3. Trước khi tiến hành khai thác, phải báo cáo Sở Tài nguyên và Môi
trường để kiểm tra tại thực địa, xác định tọa độ, mặt bằng khai thác và cắm mốc

3

giới hạn phạm vi khu vực được phép khai thác; phải thực hiện thủ tục thuê đất
theo quy định của pháp luật.
4. Thực hiện đầy đủ nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề
án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư khai thác đã được phê duyệt.
5. Trong quá trình khai thác, phải thực hiện đúng và đầy đủ các phương
pháp, quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn kỹ thuật, an toàn công trình mỏ; phải
có các biện pháp phòng, chống các sự cố, bảo đảm an toàn lao động và các quy
định khác có liên quan trong khai thác mỏ. Phải thu hồi tối đa sản phẩm khai
thác từ mỏ và các sản phẩm khác (nếu có); báo cáo đúng sản lượng khai thác,
chế biến, sử dụng khoáng sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
6. Quản lý, sử dụng các sản phẩm khai thác, chế biến theo đúng quy định
của pháp luật hiện hành.
7. Thường xuyên thực hiện việc kiểm soát các khu vực khai thác, chế biến,
các công trình phụ trợ và các khu vực khác có liên quan; bảo vệ tài nguyên
khoáng sản, bảo đảm an toàn, trật tự mỏ theo quy định của pháp luật. Trường
hợp có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, phải dừng ngay hoạt động khai thác,
chế biến, đồng thời có biện pháp khắc phục kịp thời và báo cáo ngay bằng văn
bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.
8. Thực hiện việc đóng cửa mỏ; phục hồi môi trường, đất đai sau khai thác;
báo cáo định kỳ trong hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về
khoáng sản và các quy định khác có liên quan.
Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký; chấm dứt hiệu lực Giấy
phép số 274/GP-UBND ngày 13/7/2015 của UBND tỉnh về việc cho phép
Doanh nghiệp tư nhân Quý Trọng được khai thác khoáng sản và thuê đất mỏ đá
vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung.
Trước khi tiến hành khai thác, Công ty cổ phần Tân Thành 6.8 phải thực
hiện đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan và các quy định tại Giấy
phép này; ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường; đăng ký ngày
bắt đầu khai thác, thông báo về giám đốc điều hành mỏ, kế hoạch khai thác, chế
biến tại cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định./.
Nơi nhận:
- Tổng Cục ĐC&KS;
- Các Sở: TN&MT, Xây dựng;
- Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa;
- UBND huyện Hà Trung;
- UBND xã Hà Sơn;
- Công ty cổ phần Tân Thành 6.8;
- Lưu: VT, CN (T517).
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Phụ lục số: 01

TỌA ĐỘ KHU VỰC MỎ ĐÁ VÔI
TẠI XÃ HÀ SƠN, HUYỆN HÀ TRUNG
(P ụ lụ kèm t eo Giấ p ép k i t á k oán sản số
n
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Điểm
góc
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hệ tọa độ VN-2000
Kin tu ến trụ 050, múi iếu 30
X (m)
Y (m)
2209 902.0
582 892.0
2210 027.0
583 024.0
2209 936.0
583 181.0
2209 897.0
583 173.0
2209 940.0
583 032.0
2209 872.0
582 981.0
2209 893.0
583 048.0
2209 872.0
583 090.0
2209 882.0
583 158.0
Diện tích mỏ: 25.960 m2
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