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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 17 tháng 6 năm 2019

BẢN XÁC NHẬN
Khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác
khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi diện tích
đất xây dựng công trình Cầu vượt qua sông Đăk Bla thuộc Dự án Đường
giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ khoản 2 Điều 64 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 thi hành 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;
Xét đề nghị của Công ty cổ phần Cầu đường New Sun tại Bản đăng ký khu
vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng
sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất dự án xây dựng
công trình ngày 25 tháng 5 năm 2019;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 297/TTrSTNMT ngày 12 tháng 6 năm 2019 (kèm theo hồ sơ),
XÁC NHẬN:
1. Khu vực khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường
trong diện tích xây dựng công trình Cầu vượt qua sông Đăk Bla thuộc Dự án
Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 đã được Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 249/QĐUBND ngày 31 tháng 3 năm 2017; cụ thể lòng Sông Đăk Bla, thuộc ranh giới xã
Chư Hreng và phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum; diện tích 2.040 m2 được
giới hạn bởi các điểm khép góc có tọa độ xác định tại Phụ lục số 01 và Bản đồ
khu vực khai thác khoáng sản kèm theo.
2. Khối lượng được phép khai thác: 6.000 m3.
3. Công suất được phép khai thác: 8.000 m3/năm.
4. Mức sâu khai thác: Không quá 3,0 m.
5. Phương pháp khai thác: Lộ thiên bằng bơm hút.
6. Kế hoạch khai thác, thiết bị khai thác: Thể hiện tại Phụ lục 02 kèm theo.
7. Thời gian khai thác: Đến hết ngày 08 tháng 4 năm 2020.

8. Trách nhiệm các đơn vị liên quan:
a) Công ty cổ phần Cầu đường New Sun:
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện việc khai thác khoáng sản theo phương pháp, toạ độ, diện tích,
công suất nêu trên và khối lượng khai thác theo kế hoạch tại Phụ lục 2 văn bản
này. Thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản, các
phương pháp, quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn kỹ thuật, an toàn công trình mỏ,
an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động và các quy định khác có liên
quan về môi trường, đất đai, khoáng sản.
- Quá trình khai thác không để ảnh hưởng tiêu cực đến đất đai, cây cối, hoa
màu, công trình của các tổ chức, cá nhân khác nằm lân cận khu vực khai thác của
doanh nghiệp (nếu có); Trường hợp khu vực khai thác và khu vực lân cận có dấu hiệu
không đảm bảo an toàn, phải dừng ngay hoạt động khai thác, có biện pháp khắc phục
và báo cáo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý kịp thời.
- Khoáng sản khai thác được chỉ sử dụng cho xây dựng công trình Cầu vượt
qua sông Đăk Bla thuộc Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh
đi Quốc lộ 24.
- Thực hiện báo cáo định kỳ về hoạt động khai thác, sử dụng khoáng sản
cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum.
b) Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum theo
chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm:
- Phối hợp với Công ty cổ phần Cầu đường New Sun thực hiện các nội
dung có liên quan đến đất đai theo đúng quy định.
- Kiểm tra, giám sát: Việc thực hiện khai thác khoáng sản và sử dụng đất
của đơn vị; việc thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước và địa phương của
Công ty cổ phần Cầu đường New Sun theo đúng quy định của pháp luật về
khoáng sản và pháp luật khác có liên quan.
- Chủ trì giải quyết các vướng mắc phát sinh đối với hoạt động khai thác
khoáng sản của Công ty cổ phần Cầu đường New Sun.
9. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường sao gửi Bản xác nhận này và cung
cấp Bản đồ khu vực khai thác gửi 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, Cục Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Kon
Tum, Ủy ban nhân dân xã Chư Hreng và phường Thống Nhất) để biết, quản lý,
theo dõi và phối hợp quản lý./.
Nơi nhận:
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- Cty cp Cầu đường New Sun (bản chính);
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