
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      
 

Số:              /UBND-CN                          
V/v khai thác, thu hồi đá vôi làm 

vật liệu xây dựng thông thường và 

đá vôi làm nguyên liệu sản xuất 

vôi công nghiệp của Công ty cổ 

phần khoáng sản Fecon Hải Đăng. 

 

 

  Thanh Hoá, ngày       tháng        năm 2021 

                    Kính gửi: Công ty cổ phần khoáng sản Fecon Hải Đăng. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 2868/BTNMT-ĐCKS 

ngày 26/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý khoáng sản 

khu vực đá vôi tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn và xã Thanh Kỳ, huyện 

Như Thanh; trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường 

tại Công văn số 4465/STNMT-TNKS ngày 07/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh 

có ý kiến như sau:  

- Yêu cầu Công ty cổ phần khoáng sản Fecon Hải Đăng thực hiện theo 

đúng hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 

2868/BTNMT-ĐCKS ngày 26/5/2021, bổ sung công trình thăm dò, lấy mẫu, 

đánh giá đầy đủ chất lượng, trữ lượng các loại khoáng sản có trong phạm vi 

Giấy phép khai thác số 161/GP-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh; trình 

Báo cáo kết quả thăm dò về Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện thủ tục 

phê duyệt trữ lượng theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2021.  

Trước khi thực hiện công tác thăm dò, đánh giá trữ lượng mỏ, Công ty cổ 

phần khoáng sản Fecon Hải Đăng phải báo cáo phương án và kế hoạch thi công 

về Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để phối hợp với Văn phòng Hội 

đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia xem xét, có ý kiến về việc thiết kế 

thi công và giám sát, đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý, 

giám sát theo quy định. 

- Trong thời gian khai thác khoáng sản theo Giấy phép số 161/GP-UBND 

ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh, Công ty cổ phần khoáng sản Fecon Hải Đăng 

phải thường xuyên cập nhật, theo dõi diễn biến chất lượng sản phẩm khoáng sản 

khai thác; Công ty được phép thu hồi khối lượng đá vôi làm nguyên liệu sản 

xuất vôi công nghiệp (nếu có) nhằm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên; yêu 

cầu Công ty phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định, trong đó 

có nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Định kỳ 3 tháng báo cáo 

UBND tỉnh và Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về kết quả thu hồi 

khoáng sản và việc thực hiện các nghĩa vụ liên quan.  



- Trường hợp Công ty cổ phần khoáng sản Fecon Hải Đăng xuất khẩu 

khoáng sản, đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan Thanh Hóa kiểm 

tra hồ sơ, hàng hóa để áp dụng mức thuế đúng nhóm khoáng sản xuất khẩu. 

Đề nghị Công ty cổ phần khoáng sản Fecon Hải Đăng triển khai thực hiện 

theo đúng các nội dung nêu trên; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, 

vướng mắc, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Tổng cục Hải quan (p/h); 

- Cục Hải quan Thanh Hóa; 

- Lưu VT, CN (T513). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

Lê Đức Giang 
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