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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

CỘNG HOÀ 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 đóng cửa mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên 

Sông Hồng thuộc thôn Soi Lần, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai và 

thôn Làng Giàng, xã Thái Niên, 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; 

Xét đề nghị của Công ty TNHH xây dựng công trình số VI tại đơn đề nghị 

đóng cửa mỏ khoáng sản ngày 01/4/2021; kết quả kiểm tra nghiệm thu đóng cửa 
mỏ ngày 24/3/2021 của Đoàn kiểm tra liên ngành; 

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

Tờ trình số 267/TTr-STNMT ngày 10/5/2021. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Đóng cửa mỏ khoáng sản đối với mỏ cát mỏ cát làm vật liệu xây 

dựng thông thường trên Sông Hồng thuộc thôn Soi Lần, phường Bình Minh, thành 

phố Lào Cai và thôn Làng Giàng, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã 

cấp cho Công ty TNHH xây dựng công trình số VI theo Giấy phép khai thác khoáng 

sản số 1951/GP-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh Lào Cai. 

1. Mục đích đóng cửa mỏ: Để giao cho UBND thành phố Lào Cai, UBND 

huyện Bảo Thắng, UBND phường Bình Minh, UBND xã Thái Niên quản lý đất 

đai, khoáng sản đảm bảo đúng quy định pháp luật. 

2. Diện tích đóng cửa mỏ: 5,75 ha (gồm: Khu vực khai thác 5,0 ha và khu 

vực phụ trợ 0,75 ha) được giới hạn bởi các điểm góc có hệ toạ độ VN 2000, kinh 
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tuyến trục 1040 45', múi chiếu 30 có tọa độ như sau: 

Số hiệu điểm 

góc 

Toạ độ VN 2000- KTT104045’-múi chiếu 30 
Diện tích (ha) 

X (m) Y (m) 

1 2482568 426290 

5,0 

(Khai thác) 

 

2 2482621 426255 

3 2482652 426320 

4 2482359 426389 

5 2481997 426521 

6 2481965 426426 

7 2482387 426311 

A 2482472 426196 
0,75 

(Bãi tập kết sản 

phẩm) 

B 2482477 426259 

C 2482360 426272 

D 2482353 426209 

 

(Sơ đồ khu vực đóng cửa mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên Sông 

Hồng thuộc thôn Soi Lần, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai và thôn Làng 

Giàng, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng tại Phụ lục kèm theo) 

Điều 2: Cho phép Công ty TNHH xây dựng công trình số VI được làm thủ 

tục rút số tiền đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và đất đai đối với mỏ cát làm 

vật liệu xây dựng thông thường trên sông Hồng thuộc thôn Soi Lần, phường Bình 

Minh, thành phố Lào Cai và thôn Làng Giàng, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, 

tỉnh Lào Cai sau khi có Quyết định phê duyệt đóng cửa mỏ của UBND tỉnh Lào 

Cai. 

- Công ty TNHH xây dựng công trình số VI liên hệ với Quỹ bảo vệ môi 

trường tỉnh Lào Cai để làm thủ tục thanh toán số tiền thi công đóng cửa mỏ và 

hoàn thiện hồ sơ, chứng từ liên quan theo quy định. 

- Công ty TNHH xây dựng công trình số VI có trách nhiệm làm thủ tục bàn 

giao quỹ đất nêu trên cho UBND thành phố Lào Cai, UBND huyện Bảo Thắng để 

quản lý theo quy định. Đồng thời, hoàn tất việc thanh lý các hợp đồng liên quan 

tới việc thực hiện khai thác khoáng sản trong phần diện tích khu vực khai thác 

được đóng cửa theo quy định của pháp luật (nếu có). 

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

Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải - Xây 
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dựng, Công Thương; Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai; Chủ tịch UBND huyện 

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

xây dựng công trình số VI và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- PCT1; 

- Như Điều 3; 

- PCVP2; 

- Lưu: VT, KT1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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PHỤ LỤC: SƠ ĐỒ KHU VỰC ĐÓNG CỬA MỎ CÁT LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TRÊN SÔNG HỒNG 

THUỘC THÔN SOI LẦN, PHƯỜNG BÌNH MINH, TP.LÀO CAI VÀ THÔN LÀNG GIÀNG, XÃ THÁI NIÊN, HUYỆN BẢO 

THẮNG, TỈNH LÀO CAI 

(Kèm theo Quyết định  số:             /QĐ-UBND  ngày      tháng    năm 2021 của UBND tỉnh Lào Cai) 
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