ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

Số: 604 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 17

tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh và gia hạn Giấy phép
khai thác khoáng sản
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản;
Căn cứ Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 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 và Thông tư số 51/2017/TT-BTNMT
ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung một số
điều của Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT;
Căn cứ Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng
sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2010 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt "Báo cáo kết quả thăm dò mỏ đá xây
dựng thông thường tại thôn 1B, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum”;
Căn cứ Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 423/QĐ-UBND ngày 02
tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Dự án đầu tư khai thác đá xây
dựng thôn 1B, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án
cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của dự án Đầu tư khai thác đá xây dựng thôn
1B, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản số 510/GP-UBND ngày 06 tháng 6
năm 2011 và Giấy phép khai thác khoáng sản gia hạn số 11/GP-UBND ngày 06
tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Xét Đơn đề nghị điều chỉnh và gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản
ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Công ty TNHH MTV Đại Tâm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
302/TTr-STNMT ngày 13 tháng 6 năm 2019 (kèm theo hồ sơ),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh và gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản số 510/GPUBND ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh cấp cho Công ty
TNHH MTV Đại Tâm khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông
thường tại mỏ đá thôn 1B, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, với các nội
dung như sau:
1. Điều chỉnh các thông số cơ bản tại Điều 1 của Giấy phép:
- Độ sâu khai thác tối đa: Coste +560 m.
- Trữ lượng còn lại được phép đưa vào thiết kế khai thác ở thể tự nhiên
327.171,19 m3, tương ứng ở thể nguyên khai 482.577,50 m3.
- Sản lượng khoáng sản còn lại được phép khai thác 434.319,75 m3.
- Phương pháp khai thác: Lộ thiên.
- Công suất khai thác ở thể nguyên khai 26.666,67 m3/năm, tương ứng sản
lượng khai thác 24.000 m3/năm.
2. Gia hạn thời hạn khai thác: 18 năm 01 tháng kể từ ngày ký Quyết định.
Sau thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2030 doanh nghiệp chỉ được phép khai thác
khoáng sản khi điểm mỏ tiếp tục được quy hoạch.
Điều 2. Công ty TNHH MTV Đại Tâm có trách nhiệm:
1. Nộp các khoản phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan
theo quy định hiện hành.
2. Tiến hành hoạt động khai thác đá làm VLXDTT theo đúng toạ độ, diện
tích, mức sâu, trữ lượng, công suất được quy định tại Điều 1 của Quyết định này.
3. Thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định tại Giấy phép khai
thác khoáng sản số 510/GP-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2011, Giấy phép khai
thác khoáng sản gia hạn số 11/GP-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân tỉnh và các quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện các thủ tục
về: Môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Phương án cải tạo, phục
hồi môi trường bổ sung của dự án đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt theo
quy định của pháp luật. Kết thúc khai thác, thực hiện đóng cửa mỏ, cải tạo phục
hồi môi trường theo quy định hiện hành.
4. Thực hiện thống kê, kiểm kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
theo đúng Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường Quy định quy trình, phương pháp xác định và các biểu
mẫu thống kê sản lượng khai thác thực tế; thực hiện 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.
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6. Đảm bảo quyền lợi của người dân nơi có khoáng sản được khai thác
theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm
2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật khoáng sản.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời
của Giấy phép khai thác khoáng sản số 510/GP-UBND ngày 06 tháng 6 năm
2011 và Giấy phép khai thác khoáng sản gia hạn số 11/GP-UBND ngày 06 tháng
01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường sao gửi Quyết định này và Giấy phép
khai thác khoáng sản số 510/GP-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2011, Giấy phép
khai thác khoáng sản gia hạn số 11/GP-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2017 của
Ủy ban nhân dân tỉnh đến các đơn vị liên quan (Tổng cục Địa chất và Khoáng
sản Việt Nam, Cục Kiểm soát Hoạt động Khoáng sản miền Trung, Sở Công
Thương, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, Ủy ban nhân dân xã
Đăk La) để biết, quản lý, theo dõi và phối hợp quản lý theo quy định.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Công ty TNHH
MTV Đại Tâm chịu trách nhiệm thi hành./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (bản chính);
- Sở Tài nguyên và Môi trường (bản chính);
- Công ty TNHH MTV Đại Tâm (bản chính);
- Lưu: VT, NNTN6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ
TỊCH
Ký bởi: Ủy ban
Nhân dân tỉnh Kon Tum
Cơ quan: Tỉnh Kon Tum
Thời gian ký: 17-06-2019 08:46:16

Lê Ngọc Tuấn
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Phụ lục số 1
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------------------

RANH GIỚI, TỌA ĐỘ KHU VỰC TIẾP TỤC KHAI THÁC
-------------------------(Kèm theo Quyết định số 604 /QĐ-UBND
ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Điểm
góc
A
B
C
D
E
F

Hệ tọa độ VN - 2000
(Kinh tuyến trục 107030’, múi chiếu 30)
X (m)
Y (m)
1.596.981
550.515
1.597.016
550.611
1.596.986
550.689
1.596.903
550.702
1.596.851
550.653
1.596.851
550.573

Diện tích
(ha)

2,2
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