
ỦY BAN NHÂN DÂN 
 HUYỆN BẮC HÀ  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:          /TB-UBND 

  
     Bắc Hà, ngày         tháng 11 năm 2022    

  

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ khoáng sản  

theo quy định Luật Khoáng sản Dự án: Mỏ đá Quarzit thôn Làng Chảng,  

xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

  

1. Thông tin về Giấy phép khai thác khoáng sản 

Giấy phép khai thác khoáng sản số 1328/GP-UBND ngày 30/5/2011 của 

UBND tỉnh Lào Cai. 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Nanisa. 

Thời hạn khai thác: đến 30/5/2021; Công suất khai thác 13.000 m3/năm. 

2. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Làng Chảng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc 
Hà, tỉnh Lào Cai  

3. Diện tích dự án: 9,74 ha. 

4. Thông tin về nội dung liên quan về Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản: 

4.1. Trường hợp Dự án đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt Đề án 
đóng cửa mỏ khoáng sản, thì thông tin về nội dung liên quan đến Đề án đóng 

cửa mỏ. Cụ thể như sau: 

- Quyết định số 4113/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh Lào Cai 
về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ đá Quarzit tại thôn Làng 
Chảng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 

4.2. Thông tin của dự án:  

4.2.1. Tọa độ ranh giói khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản: Khu vực điểm 
mỏ được giới hạn bởi các điểm khép góc Diện tích khu vực khai thác: 9,74 ha, 

được giới hạn bởi các điểm khép góc có tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 104°45’, 
múi chiếu 3°. 

 

Điểm góc 
Tọa độ Diện tích 

(ha) X Y 

1 2476259 449754 

9,74 

2 2476439 449799 

3 2476412 449852 

4 2476464 449881 

5 2476330 450203 

6 2476080 450058 
 

4.2.2. Khối lượng công việc thực hiện đóng cửa mỏ khoáng sản:  

4.2.2.1. Khu vực chế biến, khu vực nhà văn phòng, đường vận tải: 

- Khu vực chế biến: Tháo dỡ toàn bộ hệ thống trạm nghiền sàng sau đó di 
chuyên ra khởi khu vực dự án. 



2 

- Khu vực phụ trợ: Giữ lại toàn bộ hạng mục nhà điều hành sản xuất, nhà ở 
công nhân, kho vật liệu nô công nghiệp bàn giao lại cho địa phương để làm các  

công trình công cộng cho người dân địa phương như nhà văn hoá, kho nông sản. 
4.2.2.2. Các hạng mục, khối lượng thực hiện đóng cửa mỏ: 

 

STT Hạng mục Đơn vị 
Khối 
lượng 

1 

- Tại vị trí đã được cắt tầng (03 tầng) 

tiến hành cậy bây đá treo, xử lý bờ tầng 
đưa về trạng thái an toàn. 

- Tiến hành cắt thành 02 tầng tại các vị 
trí chưa cắt tầng đồng thời bạt taluy đưa 

bờ tầng về trạng thái an toàn sau đó để 
cây, cỏ mọc tự nhiên. 

m3 12.136 

3 

San gạt mặt bằng bãi thải với độ cao 

trung bình 1m để đảm bảo bề mặt bãi 
thải bằng cos đáy mỏ (+340) 

m3 500 

4 Kè chân bãi thải bằng rọ đá 
Rọ (2 x l x 

lm) 
46 

5 
Trồng Keo lai trên mặt bằng bãi thải số 

1 
ha 0,8 

6 
Tháo dỡ và di chuyển khỏi khu vực dự 

án: Trạm nghiền sàng 
trạm 01 

7 

Di chuyển toàn bộ máy móc thiết bị 

(máy gạt 110 CV, máy xúc thủy lực, 

máy xúc lật, ô tô, máy nổ mìn….) 
cái 11 

8 
Tiến hành lu nèn, gia cố, cải tạo các vị 

trí lồi lõm của tuyến đường vào mỏ 
m 300 

9 
Nạo vét nạo vét, khơi thông rãnh thoát 

nước và 02 hố lắng trong khu vực mỏ 
m 200 

  

4.3. Thời gian thực hiện Đề án đóng cửa mỏ: 11 tháng, sau 10 ngày có 
Quyết định phê duyệt Đề án Đóng cửa mỏ của ƯBND tỉnh Lào Cai. 

4.5. Kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện: 169.666.303 đồng, làm tròn 
169.667.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi chín triệu sáu trăm sáu mươi bảy 

nghìn đồng'), nguồn kinh phí do Công ty TNHH MTV Nanisa chi trả. 

4.6. Tổ chức, cá nhân thực hiện Đề án: Công ty TNHH MTV Nanisa. 

4.7.  Hiện trạng thực tế việc thực hiện Đề án đóng cửa mỏ: Đơn chưa thực 

hiện các hạng mục khối lượng theo Đề án đóng cửa mỏ được phê duyệt tại Quyết 
định số 4113/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh Lào Cai. 

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ: 

- Thông tin về việc thực hiện chấp hành nghĩa vụ đóng cửa mỏ tới thời điểm 
công khai: Từ khi được UBND tỉnh phê duyệt đề án đóng cửa mỏ Công ty TNHH 
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MTV Nanisa không thực hiện đầy đủ các hạng mục công trình trong đề án đã được 
phê duyệt. UBND huyện Bắc Hà đã Báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

Ngày 13/10/2022, UBND tỉnh Lào Cai  đã có văn bản số 4829/UBND-KT 
về việc giải quyết tồn tại thực hiện đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ đá quarzit tại thôn 

Làng Chảng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà. 

Ngày 26/10/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với 
UBND huyện Bắc Hà đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện các hạng mục Đề án 

đóng cửa mỏ khoáng sản Quarzit tại thôn làng Chảng. Công ty TNHH MTV 
Nanisa không hợp tác, phối hợp, không cử người đại diện theo  pháp luật làm việc 
với Đoàn, mặc dù Sở đã chủ động liên lạc (gửi Công văn mời, gọi điện trực tiếp). 

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty TNHH MTV Nanisa không có hiện tượng thi công 
các hạng mục đóng cửa mỏ theo Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt.  

Ngày 01/11/2022 UBND tỉnh Lào Cai đã có Văn bản số 5157/UBND-KT về 

việc xử lý đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ đá Quarzit tại thôn Làng Chảng, xã Cốc 
Lầu, huyện Bắc Hà.  

6. Mục đích công khai: 

Thời hạn đóng cửa mỏ đối với mỏ đá quarzit thôn Làng Chảng, xã Cốc Lầu, 
huyện Bắc Hà Công ty TNHH MTV Nanisa đến ngày 03/11/2022. Đến nay đã hết 

thời hạn thực hiện đóng cửa mỏ Công ty TNHH MTV Nanisa không thực hiện đầy 
đủ các hạng mục công việc theo đúng nội dung Đề án đã được UBND tỉnh phê 

duyệt. Để đảm bảo việc đóng cửa mỏ đối với điểm mỏ đã quarzit tại thôn Làng 
Chảng, xã Cốc lầu đảm bảo theo đúng quy định UBND huyện Bắc Hà thông báo  
để các Tổ chức, cá nhân khác (có năng lực) quan tâm, có nhu cầu nhận thực hiện 

đóng cửa mỏ khoáng sản liên hệ với UBND huyện Bắc Hà qua phòng Tài nguyên 
và môi trường huyện Bắc Hà địa chỉ: TDP Nậm Sắt 2 , thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc 

Hà, tỉnh Lào Cai, để được hướng dẫn thực hiện thủ tục tham gia thi công đóng cửa 
mỏ đá Quarzit tại thôn Làng Chảng, xã Cốc Lầu. Kinh phí để chi trả cho tổ chức, 

cá nhân khác thi công đóng cửa mỏ được chi trả từ nguồn tiền Chủ giấy phép đã ký 
quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và từ ngân sách nhà nước (trường hợp số  tiền ký 

quỹ không đủ) theo quy định. 

7. Thời gian công khai: 30 ngày (kể từ ngày ban hành Thông báo). 

UBND huyện Bắc Hà trân trọng thông báo ./. 
 

 Nơi nhận: 
- TT. HU, HĐND, UBND huyện; 
- Trung tâm VH, TT-TT huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- UBND các xã, phương, thị trấn; 
- Lưu VT; TNMT 
  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
Hoàng Văn Khoa 
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