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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /QĐ-UBND  Lào Cai, ngày      tháng     năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường thôn Sảng Pả, thị trấn Nông trường Phong Hải,  

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010; 

Căn cứ 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 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; 

trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản; 

Căn cứ Đề án đóng cửa mỏ Công ty TNHH MTV Hoàng Liên Thanh đã 

chỉnh sửa, hoàn thiện theo yêu cầu Hội đồng thẩm định kèm theo Văn bản số 

19/CV-KT ngày 19/4/2021; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai tại 

Tờ trình số 248/TTr-STNMT ngày 28/42021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông 

thường tại thôn Sảng Pả (trước đây là thôn Toòng Già), thị trấn Nông trường 

Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai của Công ty TNHH MTV Hoàng 

Liên Thanh theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 2208/GP-UBND ngày 

17/07/2018 của UBND tỉnh Lào Cai, với các nội dung sau: 

1. Mục đích đóng cửa mỏ:  

Đóng cửa mỏ để bảo vệ khoáng sản còn lại và tiếp tục đưa vào Kế hoạch 

khai thác khoáng sản trong thời gian tới theo quy định của Luật Khoáng sản. 

2. Diện tích đóng cửa mỏ:  

- Diện tích khu vực khai thác: 2,0 ha, được giới hạn bởi các điểm góc có 
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hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 104º45’, múi chiếu 3º, có tọa độ như sau: 

Điểm góc 

Hệ tọa độ VN−2000 

Kinh tuyến trục 104o45’ múi chiếu 3o Diện tích (ha) 

X (m) Y (m) 

1 2488042.00 434737.00 

2,0 ha 
2 2488159.00 434761.00 

3 2488211.00 434613.00 

4 2488105.00 434566.00 

- Khu vực phụ trợ có diện tích 4,7ha, được giới hạn bởi các điểm góc có 

tọa độ như sau: 

Điểm góc 

Hệ tọa độ VN−2000 

Kinh tuyến trục 104o45’ múi chiếu 3o Diện tích (ha) 

X (m) Y (m) 

1 2488042.0 434737.0 

4,7 ha 

 

 

 

2 2488159.0 434761.0 

5 2488028.0 434820.0 

6 2487843.0 434821.0 

7 2487742.0 434755.0 

8 2487749.0 434742.0 

9 2487767.0 434713.0 

10 2487775.0 434707.0 

11 2487860.0 434726.0 

12 2487992.0 434678.0 

4 2488105.0 434566.0 

 

3. Khối lượng thực hiện đóng cửa mỏ: 

3.1. Đối với khu vực khai thác 

Cậy bẩy đá treo trên các sườn tầng bằng phương pháp thủ công có khối 

lượng khoảng 30m3. 

3.2. Đối với khu vực phụ trợ mỏ 

- Giữ nguyên hiện trạng các công trình, gồm: Nhà ở và văn phòng, kho 

mìn, hệ thống trạm điện, kênh thoát nước, trạm nghiền để tiếp tục phục vụ khai 

thác khi có đơn vị được cấp phép. 

- Thu dọn đá tồn trên diện tích bãi chứa có khối lượng 15m3. 
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- Nạo vét rãnh thoát nước dọc 2 bên đường bằng phương pháp thủ công 

có khối lượng 5m3. 

3.3. Tổng hợp khối lượng công tác cải tạo phục hồi môi trường 

 

Stt Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng 

1 Cải tạo sườn tầng bằng  m3 30 

2 
Thu dọn khối lượng đá tồn trên diện tích 

bãi chứa 
m3 15 

3 Nạo vét rãnh thoát nước dọc 2 bên đường m3 5 

 

4. Nhu cầu máy móc, thiết bị phục vụ công tác cải tạo, phục hồi môi 

trường 

Thiết bị, máy móc phục vụ cho triển khai thực hiện dư án cải tạo, phục 

hồi môi trường mỏ đá, gồm: 01 Máy xúc thủy lực gầu ngược PC 300, 01 Ô tô tự 

đổ HOWO tải trọng 25 tấn.  

5. Tiến độ thực hiện công tác đóng cửa mỏ: 

Thời gian được tính sau 07 ngày làm việc kể từ ngày UBND tỉnh Lào Cai 

có Quyết định phê duyệt Đề án Đóng cửa mỏ, cụ thể như sau: 

5.1. Thời gian thực hiện các hạng mục công việc đóng cửa mỏ đá làm vật 

liệu xây dựng thông thường thôn Sảng Pả (trước đây là thôn Toòng Già), thị trấn 

nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng: 

- Thời gian cậy bẩy đá treo trên các sườn tầng bằng thủ công: 5 ngày;  

- Thời gian thu dọn đá trên bãi chứa: 02 ngày; 

- Thời gian nạo vét, khơi thông rãnh thoát nước: 02 ngày. 

5.2. Tổng thời gian thực hiện công tác đóng cửa mỏ: 09 ngày.  

6. Nguồn và kinh phí thực hiện đóng của mỏ:  

Kinh phí thi công đóng cửa mỏ do Công ty TNHH MTV Hoàng Liên 

Thanh thực hiện, với tổng số tiền là: 27.523.679 đồng, làm tròn 27.550.000 

đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng). 

7. Tổ chức, cá nhân thực hiện đề án đóng cửa mỏ: Công ty TNHH 

MTV Hoàng Liên Thanh. 

 Điều 2. Công ty TNHH MTV Hoàng Liên Thanh có trách nhiệm: 

1. Thực hiện đầy đủ khối lượng và đúng theo tiến độ theo đề án đóng cửa 

mỏ đã phê duyệt và nêu trong Quyết định này; 

2. Báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường khi hoàn thành đề án để tổ chức 
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kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ là cơ sở để trình 

UBND tỉnh ban hành Quyết định đóng cửa mỏ; 

3. Bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong quá trình 

thực hiện đề án đóng cửa mỏ theo quy định. 

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

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

trường, Giao thông Vận tải - Xây dựng, Công Thương; Chủ tịch UBND huyện 

Bảo Thắng; Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai, Giám đốc Công ty 

TNHH MTV Hoàng Liên Thanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- PCT1; 

- Như Điều 3; 

- UBND thị trấn Phong Hải; 

- PCVP2; 

- Lưu: VT, KT1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 
 
 
 
 

Hoàng Quốc Khánh 
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