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BẢN XÁC NHẬN 

Khu vực, công suất, khối lƣợng, phƣơng pháp, thiết bị và kế hoạch  

khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thƣờng trong diện tích dự án 

xây dựng công trình thi công phần đƣờng đoạn Km0+00 - Km1+851,75 (cọc 

50) và cầu Huyện ủy (Km0+84,86) thuộc Gói thầu số 08: Thi công xây dựng 

công trình, dự án: Đƣờng giao thông từ trung tâm huyện Hà Trung  

đến trung tâm thị xã Bỉm Sơn. 
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Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Khoản 2 Điều 64 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. 

Căn cứ Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016; 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 26/12/2016 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; 

Xét đề nghị của Công ty TNHH Bình Minh Thanh Hóa tại Bản đăng ký khu 

vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng 

sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình 

thi công phần đường đoạn Km0+00 - Km1+851,75 (cọc 50) và cầu Huyện ủy 

(Km0+84,86) thuộc Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình, dự án: 

Đường giao thông từ trung tâm huyện Hà Trung đến trung tâm thị xã Bỉm Sơn; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số       

712/STNMT-TNKS ngày 06/02/2023. 

XÁC NHẬN: 

1.  Khu vực khai thác khoáng sản đất làm vật liệu xây dựng thông thường 

trong diện tích dự án xây dựng công trình thi công phần đường đoạn Km0+00 -

Km1+851,75 (cọc 50) và cầu Huyện ủy (Km0+84,86) thuộc Gói thầu số 08: Thi 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=158/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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công xây dựng công trình, dự án: Đường giao thông từ trung tâm huyện Hà 

Trung đến trung tâm thị xã Bỉm Sơn của Công ty TNHH Bình Minh Thanh Hóa. 

Khu vực khai thác có diện tích 8.200 m
2
 thuộc xã Hà Bình, huyện Hà 

Trung, được giới hạn bởi các điểm khép góc từ 1 đến 17 có tọa độ xác định tại 

phụ lục kèm theo 

2. Khối lượng được phép khai thác: 115.803,2 m
3
 (dùng làm vật liệu để thi 

công gói thầu nêu trên).  

3. Mức sâu khai thác thấp nhất: đến + 3,83 m.  

4. Kế hoạch khai thác: cụ thể theo Phương án khai thác.  

5. Thiết bị khai thác: cụ thể theo Phương án khai thác.  

6. Thời gian khai thác: 12 tháng, kể từ ngày văn bản được ban hành 

7. Công ty TNHH Bình Minh Thanh Hóa có trách nhiệm: 

- Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các nghĩa vụ tài chính liên 

quan theo quy định của pháp luật.  

- Khai thác khoáng sản theo đúng khối lượng, công suất, kế hoạch, phương 

pháp nêu trên và chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan. 

8. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Tính tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản đối với khối lượng đất nêu trên, trình UBND tỉnh phê duyệt làm 

cơ sở để Công ty TNHH Bình Minh Thanh Hóa nộp tiền theo quy định. 

9. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây 

dựng, UBND huyện Hà Trung và các đơn vị liên quan căn cứ quy định pháp 

luật, chức năng, nhiệm vụ được giao, theo d i, hướng d n, kiểm tra, giám sát 

quá trình thực hiện dự án của Công ty TNHH Bình Minh Thanh Hóa đảm bảo 

chấp hành đầy đủ các quy định về an toàn giao thông, đất đai, xây dựng, vệ sinh 

môi trường, cảnh quan, thi công đúng vị trí, h  sơ thiết kế, phương án đã được 

cấp th m quyền phê duyệt và quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. .  

  Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Tổng Cục ĐC&KS (để b/c); 

- Công ty TNHH Bình Minh Thanh Hóa; 

- Các Sở: TNMT, GTVT, XD; 

- Lưu: VT, CN(Tm24). 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

Lê Đức Giang 
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TỌA ĐỘ KHU VỰC ĐĂNG KÝ KHAI THÁC ĐẤT PHỤC VỤ DỰ ÁN 

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THI CÔNG PHẦN ĐƢỜNG ĐOẠN KM0+00- 

KM1+851,75 (CỌC 50) VÀ CẦU HUYỆN ỦY (KM0+84,86) THUỘC  

GÓI THẦU SỐ 08: THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN: 

ĐƢỜNG GIAO THÔNG TỪ TRUNG TÂM HUYỆN HÀ TRUNG  

ĐẾN TRUNG TÂM THỊ XÃ BỈM SƠN 

  

(Phụ lục kèm theo Bản xác nhận số        /XN-UBND ngày     tháng     năm 2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 

 

Điểm góc 

Hệ tọa độ VN-2000 

Kinh tuyến trục 105
0
, múi chiếu 3

0
 

X (m) Y(m) 

1 2214289.72  589147.43 

2 2214248.14 589135.65 

3 2214240.66 589114.62 

4 2214211.66 589107.03 

5 2214189.98 589117.01 

6 2214171.84 589111.03 

7 2214154.17 589113.43 

8 2214140.90 589111.71 

9 2214118.75 589126.10 

10 2214142.81 589143.80 

11 2214156.10 589162.13 

12 2214169.85 589170.01 

13 2214184.81 589174.34 

14 2214201.24 589175.66 

15 2214235.28 589182.67 

16 2214258.93 589180.09 

17 2214281.21 589182.41 

 Diện tích: 8.200 m
2 
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