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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 700 /QĐ-UBND

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc đóng cửa mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp
tại mỏ đất Núi Làng, thôn Hòa Bình, xã Tịnh Ấn Đông,
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
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 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi
hành Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ
trưởng 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 Thông tư số 51/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung một số điều của Thông
tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng 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 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động
khai thác khoáng sản;
Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản số 49/GP-UBND ngày
14/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư
706 khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ
đất núi Làng, thôn Hòa Bình, xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh
Quảng Ngãi; Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh

về việc điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản số 49/GP-UBND
ngày 14/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi;
Trên cơ sở Báo cáo hoàn thành phương án cải tạo, phục hồi môi trường
Dự án khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại núi Làng, thôn Hòa Bình, xã
Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi đã được Sở Tài nguyên và Môi trường
xác nhận tại Giấy xác nhận số 2597/GXN-STNMT ngày 12/6/2019, kèm theo
Biên bản kiểm tra việc thực hiện hoàn thành các nội dung và yêu cầu của
Phương án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án khai thác đất đồi làm vật liệu
san lấp tại khu vực núi Làng, thôn Hòa Bình, xã Tịnh Ấn Đông, thành phố
Quảng Ngãi ngày 06/6/2019;
Xét Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản ngày 16/8/2019 của Công ty
Cổ phần Đầu tư 706 nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường; đề xuất của Giám
đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3929/STNMT-KS ngày
28/8/2019 và Báo cáo thẩm định hồ sơ số 3928/STNMT-TĐKS ngày
28/8/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đóng cửa mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại mỏ đất núi
Làng, thôn Hòa Bình, xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng
Ngãi theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 49/GP-UBND ngày 14/10/2015
và Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh Quảng
Ngãi.
- Mục đích đóng cửa mỏ: Phục vụ cho công tác quản lý về hoạt động
khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và giao đất cho địa phương để
quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có
liên quan; phục hồi môi trường khu vực đã khai thác.
- Diện tích đóng cửa khai trường: 5,5ha được giới hạn bởi các điểm khép
góc từ M1, M2, M3, M4, M5, M7, M8, M9 và M10 có tọa độ (theo hệ toạ độ
VN2000, kinh tuyến trục 108, múi chiếu 30), cụ thể tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2
kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Công ty Cổ phần Đầu tư 706 chịu trách nhiệm:
1. Báo cáo với các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện thủ tục
bàn giao đối với khu vực có diện tích nêu tại Điều 1 Quyết định này và các
tuyến đường công vụ vào khai thác mỏ, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của
Nhân dân trong khu vực (nếu có) để địa phương quản lý theo quy định của
pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.
2. Hoàn tất việc thanh lý hợp đồng thuê đất và các hợp đồng khác (nếu
có) liên quan tới việc thực hiện khai thác khoáng sản phần diện tích khu vực
khai thác được đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật.
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và
Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố
Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND xã Tịnh Ấn Đông; Giám đốc Công ty Cổ phần
Đầu tư 706 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Tổng cục ĐC và KS Việt Nam;
- VPUB: PVP(NN), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (hc31).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tăng Bính
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Phụ lục 1
TỌA ĐỘ RANH GIỚI KHU VỰC ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG ĐẤT LÀM
VẬT LIỆU SAN LẤP TẠI MỎ ĐẤT NÖI LÀNG, XÃ TỊNH ẤN ĐÔNG,
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI

(Kèm theo Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của
UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Điểm góc
M1
M2
M3
M4
M5
M7
M8
M9
M10

Hệ tọa độ VN-2000
(Kinh tuyến trục 108, múi chiếu30)
Y (m)
X (m)
1678908.55
587644.57
1678908.93
587873.81
1678888.31
587907.23
1678817.18
587957.59
1678806.24
587994.33
1678819.13
588030.45
1679023.11
587993.45
1679061.87
587853.57
1678999.30
587644.83
Diện tích: 5,5 ha
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