
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               
Số:           /GP-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng     năm 2021 

 

GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

Đất san lấp trong khu vực dự án đầu tư xây dựng công trình Sản xuất  

rau an toàn, rau hữu cơ (đặc sản rau bò khai) gắn với tiêu thụ sản phẩm 

trong và ngoài tỉnh tại thôn Văn Miêu, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

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 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy 

định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; 

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 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; 

Xét hồ sơ của Công ty TNHH MTV Ngọc Quê đề nghị cấp Giấy phép khai 

thác đất san lấp trong khu vực dự án đầu tư xây dựng công trình dự án sản xuất 

rau an toàn, rau hữu cơ (đặc sản rau bò khai) gắn với tiêu thụ sản phẩm trong 

và ngoài tỉnh tại thôn Văn Miêu, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng nộp ngày 

19/5/2021; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

204/TTr-STNMT ngày 25/6/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH MTV Ngọc Quê khai thác đất san lấp 

làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên trong khu vực 

dự án đầu tư xây dựng công trình Sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ (đặc sản rau 
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bò khai) gắn với tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh tại thôn Văn Miêu, xã 

Minh Sơn, huyện Hữu Lũng. 

1. Diện tích khu vực khai thác: 71.994 m2, được giới hạn bởi các đoạn 

thẳng nối các điểm khép góc có tọa độ theo Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

107015’, múi chiếu 30 tại Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 (Bản đồ khu vực khai 

thác) kèm theo Giấy phép này. 

2. Mức sâu khai thác thấp nhất: + 20 m. 

3. Khối lượng khai thác: 311.000 m3. 

4. Thời hạn khai thác: đến hết Quý III năm 2021 (đến hết tháng 9/2021), 

kể từ ngày ký Giấy phép. 

Điều 2. Công ty TNHH MTV Ngọc Quê có trách nhiệm 

1. Nộp lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và các khoản phí có 

liên quan theo quy định hiện hành. 

2. Tiến hành hoạt động khai thác đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông 

thường theo đúng vị trí, toạ độ, diện tích, khối lượng quy định tại Điều 1 Giấy 

phép này. 

3. Trước khi tiến hành khai thác, phải nộp thiết kế bản vẽ thi công xây 

dựng công trình của dự án được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định của 

pháp luật cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phải xác định ranh giới, phạm 

vi thi công, cắm mốc các điểm khép góc khu vực khai thác tại thực địa và thông 

báo cho UBND huyện Hữu Lũng, UBND xã Minh Sơn để giám sát. 

4. Thực hiện đúng, đầy đủ nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

5. Khai thác đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động và các quy 

định khác có liên quan về an toàn trong khai thác mỏ và Thiết kế bản vẽ thi công 

xây dựng công trình của dự án đã được Sở Xây dựng thẩm định tại Công văn số 

981/SXD-QLXD ngày 23/7/2020. Phải thu hồi tối đa sản phẩm khai thác và các 

sản phẩm khác (nếu có); báo cáo đúng sản lượng khai thác, chế biến, sử dụng 

khoáng sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

6. Thường xuyên kiểm soát các khu vực khai thác, chế biến, các công 

trình phụ trợ và các khu vực khác có liên quan; bảo vệ tài nguyên khoáng sản, 

bảo đảm an toàn, trật tự mỏ theo quy định của pháp luật. Trường hợp có dấu 

hiệu không đảm bảo an toàn, phải dừng ngay hoạt động khai thác, chế biến, 

đồng thời có biện pháp khắc phục kịp thời và báo cáo ngay bằng văn bản cho cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý. 

7. Thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất; trường hợp có phát hiện 

mới khoáng sản khác phải báo cáo ngay cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Lạng Sơn theo quy định. 

Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Hoạt động khai thác đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường theo 
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Giấy phép này, Công ty TNHH MTV Ngọc Quê chỉ được phép tiến hành sau khi 

nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Hữu Lũng 

hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình của dự án đã được phê duyệt 

theo quy định; thông báo ngày bắt đầu khai thác, kế hoạch khai thác cho cơ quan 

chức năng của Nhà nước theo quy định./. 

 
Nơi nhận:                                                                             
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, CT, KH&ĐT, TN&MT (03bản); 

- Công an tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh; Phòng TH-NC,  

Trung tâm TH-CB, Trung tâm PVHCC; 

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- UBND xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng; 

- Công ty TNHH MTV Ngọc Quê; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 Lương Trọng Quỳnh 

                                                    

Giấy phép này đã được đăng ký nhà nước 

 tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn  

Số đăng ký:          /ĐK-KT 

Lạng Sơn, ngày      tháng      năm 2021 
 

GIÁM ĐỐC 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Phụ lục số 01 

 

 
RANH GIỚI, TỌA ĐỘ KHU VỰC KHAI THÁC ĐẤT SAN LẤP TRONG  

KHU VỰC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SẢN XUẤT RAU 

 AN TOÀN, RAU HỮU CƠ (ĐẶC SẢN RAU BÒ KHAI) GẮN VỚI TIÊU 

 THỤ SẢN PHẨM TRONG VÀ NGOÀI TỈNH TẠI THÔN VĂN MIÊU, 

XÃ MINH SƠN, HUYỆN HỮU LŨNG 

 (Kèm theo Giấy phép khai thác số        /GP-UBND 

ngày     tháng       năm 2021 của UBND tỉnh) 

 

Điểm 

góc 

Hệ tọa độ VN2000 

(Kinh tuyến trục 107015', 

múi chiếu 30) 

X (m) Y (m) 

1 2376 102,59 401 673,29 

2 2376 137,45 401 679,84 

3 2376 148,06 401 701,24 

4 2376 148,06 401 708,64 

5 2376 113,81 401 780,16 

6 2376 089,92 401 800,99 

7 2376 050,47 401 817,02 

8 2375 996,07 401 818,49 

9 2375 978,64 401 823,75 

10 2375 961,22 401 840,53 

11 2375 947,10 401 859,30 

12 2375 928,76 401 857,25 

13 2375 919,48 401 865,57 

14 2375 903,22 401 870,66 

15 2375 883,52 401 865,74 

16 2375 835,09 401 815,94 

17 2375 820,03 401 831,59 

18 2375 814,60 401 829,27 

19 2375 800,41 401 833,04 

20 2375 812,82 401 824,77 

21 2375 806,58 401 807,90 

22 2375 817,67 401 800,61 

23 2375 836,30 401 766,28 

24 2375 934,95 401 662,88 

25 2375 949,87 401 633,16 

26 2376 074,76 401 662,12 

27 2375 842,65 401 559,17 

28 2375 854,96 401 567,75 
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Điểm 

góc 

Hệ tọa độ VN2000 

(Kinh tuyến trục 107015', 

múi chiếu 30) 

X (m) Y (m) 

29 2375 907,49 401 579,11 

30 2375 950,70 401 593,34 

31 2375 946,64 401 625,25 

32 2375 932,58 401 661,13 

33 2375 833,82 401 764,20 

34 2375 823,13 401 782,50 

35 2375 809,07 401 798,99 

36 2375 785,24 401 814,08 

37 2375 756,69 401 823,22 

38 2375 755,13 401 790,95 

39 2375 743,28 401 741,87 

40 2375 738,91 401 700,48 

41 2375 767,47 401 687,02 

42 2375 786,11 401 681,85 

43 2375 801,60 401 673,50 

44 2375 807,37 401 655,74 

45 2375 831,10 401 635,33 

46 2375 836,88 401 615,13 

47 2375 835,18 401 583,02 

Diện tích: 71.994 m2 
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