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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ  
khoáng sản theo quy định Luật Khoáng sản 

(Dự án: Khai thác đá vật liệu xây dựng)  
 

 
 1. Thông tin về Giấy phép khai thác khoáng sản 

 - Giấy phép khai thác khoáng sản số: 1505/GP-UBND ngày 04/6/2010 
của UBND tỉnh Lào Cai. Thời hạn khai thác đến hết năm 2020; diện tích khai 
thác 2,3 ha; công suất khai thác 35.000 m3/năm. 

 - Tên dự án: Khai thác đá vật liệu xây dựng. 

 - Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đông Hải. 

 - Thời hạn khai thác: Đến hết năm 2020. 

 2. Địa điểm thực hiện dự án 

 Tổ dân phố Mã Tuyển, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, 
tỉnh Lào Cai. 

 3. Diện tích dự án 

 Tại Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 07/6/2010 của UBND tỉnh Lào 

Cai phê duyệt cho Công ty TNHH Đông Hải thuê đất: tổng diện tích 34.900,0 
m2 (3,49 ha). Trong đó diện tích khu vực khai thác là 2,3 ha. Thời hạn sử dụng 

đất đến hết tháng 4 năm 2025. 

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

 Dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ 

khoáng sản. UBND huyện Mường Khương đã ban hành Văn bản số 192/UBND-
KT ngày 04/3/2010, về việc ký quỹ phục hồi môi trường, tổng số tiền ký quỹ 

phải nộp (trong 10 năm) là: 36.377.000 đồng, tuy nhiên theo báo cáo số 
155/BC-STNMT ngày 13/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai 

thì Công ty được phê duyệt đề án cải tạo môi trường theo Quyết định số 
495/QĐ-UBND ngày 09/3/2009, số tiền phải ký quỹ đến năm 2019 là 

44.476.305 đồng, số tiền hiện tại đã ký quỹ là 30.400.000 đồng, số tiền còn nợ là 
14.076.305 đồng. Khối lượng công việc thực hiện cải tạo phục hồi môi trường 

theo Phương án phục hồi và ký quỹ phục hồi môi trường kèm theo Văn bản số 
07/CTĐH-CV ngày 25/01/2010 của Công ty TNHH Đông Hải cụ thể như sau: 

 - Khối lượng, hạng mục công tác đóng cửa mỏ sau khi kết thúc khai thác: 
Tổng diện tích phải phục hồi môi trường là 3,49 ha, trong đó 3,0 ha sẽ thực hiện 
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trồng cây; 0,49 ha là đất màu, địa hình bằng phẳng nên giao cho Nhân dân sử 

dụng vào mục đích canh tác nông nghiệp. 

 - Công tác đóng cửa mỏ gồm: 

 + San lấp các hố, hào và công trình hình thành trong khai thác. 

 + Cải tạo, gia cố các đai an toàn của hệ thống moong trong mỏ. 

 + Xây dựng mới và cải tạo hệ thống thoát nước trong mỏ. 

 + Làm bậc thang và tạo độc dốc thích hợp ổn định bờ dốc tránh sụt lở đối 

với các đồi, các bãi thải. Độ dốc của địa hình sau khi được khôi phục, cải tạo sẽ 
liên quan trực tiếp đến khả năng phục hồi của các hệ thực vật trên khu vực đó. 
Vì vậy để tạo điều kiện tốt nhất cho thảm thực vật phát triển trên một khu đất 

mỏ và giảm xói mòn do nước thì độ dốc của địa hình không quá 20o. Các khu 
vực có độ dốc địa hình nhỏ hơn 8o thì phương pháp ngăn nước thích hợp nhất là 

sử dụng bờ ngăn nước, trường hợp địa hình có độ dốc lớn hơn thì dùng kênh 
mương đón nước sao cho vận tốc dòng chảy từ 0,5 m/s-1,0 m/s. 

 + Thu gom và cải tạo khu vực nhà xưởng, sân bãi công nghiệp. Tháo dỡ 
và di chuyển các thiết bị, công trình thuộc sở hữu của Công ty. 

 + San tạo moong khai thác và cải tạo khu vực bãi thải, phủ lớp đất màu. 

 + Trồng cây xanh.  

 5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ  

 - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai đã ban hành các Văn bản số 

359/STNMT-MT ngày 05/02/2021; số 1585/STNMT-MT ngày 29/6/2022, về 
việc thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ sau khi Giấy phép khai thác khoáng sản 

chấm dứt hiệu lực. 

 - UBND huyện Mường Khương đã tiến hành kiểm tra thực địa, giám sát 
về việc dừng khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Đông Hải, có báo cáo số 

192/BC-UBND ngày 15/03/2021, tuy nhiên Công ty TNHH Đông Hải đã mất 
liên lạc, không phối hợp tham gia làm việc, chưa thực lập Đề án đóng cửa mỏ 

khoáng sản trình UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt theo quy định, chưa thực hiện 
đóng cửa mỏ trên thực địa, không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật 

về khoáng sản. 

 6. Mục đích công khai 

 - Để Công ty TNHH Đông Hải (chủ giấy phép khai thác khoáng sản)  biết 
để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ. 

 - Trường hợp Công ty TNHH Đông Hải (chủ Giấy phép khai thác khoáng 
sản) không còn năng lực thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ dự án, thì để các tổ 

chức, cá nhân khác (có năng lực) quan tâm, có nhu cầu nhận thực hiện đóng cửa 
mỏ khoáng sản thì liên hệ với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường 
Khương để được hướng dẫn thực hiện thủ tục tham gia thi công đóng cửa mỏ 

(thông tin liên lạc với phòng Tài nguyên và Môi trường: Địa chỉ TDP Phố Cũ, thị 
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trấn Mường Khương, huyện Mường Khương; số điện thoại: 02143891488). Kinh 

phí để chi trả cho tổ chức, cá nhân khác thi công đóng cửa mỏ được chi trả từ 
nguồn tiền của Công ty TNHH Đông Hải 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) . 

 8. Giao các cơ quan, đơn vị thực hiện các một số nhiệm vụ sau: 

 8.1. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện 

 Đăng tải thông báo này lên cổng thông tin điện tử của UBND huyện. 

 8.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

 - Niêm yết công khai thông báo này tại trụ sở làm việc phòng Tài nguyên 

và Môi trường huyện, lập biên bản niêm yết thời gian bắt đầu, kết thúc niêm yết. 

 - Tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu UBND huyện báo cáo Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh. 

 8.3. Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông huyện 

 Công khai thông báo này trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện. Báo 
cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện) để tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. 

 8.4. UBND thị trấn Mường Khương 

 - Niêm yết công khai thông báo này tại trụ sở làm việc UBND thị trấn 
Mường Khương, nhà văn hóa TDP Mã Tuyển, lập biên bản niêm yết thời gian 

bắt đầu, kết thúc niêm yết (thành phần tham gia niêm yết: Lãnh đạo UBND thị 
trấn Mường Khương, công chức địa chính, Công an thị trấn Mường Khương, Tổ 

trưởng TDP Mã Tuyển và 01 công dân sinh sống/canh tác gần khu vực mỏ khai 
thác đá). 

 - Công khai thông báo này trên Đài phát thanh của thị trấn Mường 

Khương. 

 - Kết thúc thời gian công khai báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện 

(qua phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) để tổng hợp báo cáo Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh. 

 8.5. Công ty TNHH Đông Hải 

 - Địa chỉ theo Văn bản số 359/STNMT-MT ngày 05/02/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai là: Số 174, đường Điện Biên, TP. Lào Cai, 
tỉnh Lào Cai. 

 - Địa chỉ theo Giấy chứng nhận đầu tư số 12 121 000 193 ngày 27/4/2010 
của UBND tỉnh Lào Cai là: Số 213, đường Minh Khai, phường Phố Mới (nay là 

Phường Lào Cai), TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai; người đại diện theo pháp luật ông: 
Đặng Thế Lục, số điện thoại: 0913.287.584; chỗ ở: Số 213, đường Minh Khai, 
phường Phố Mới (nay là Phường Lào Cai), TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 
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 Khi nhận được Thông báo này đề nghị Công ty TNHH Đông Hải lập Đề 

án đóng cửa mỏ trình UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt và thực hiện đóng cửa mỏ 
theo quy định. Hết thời hạn công khai của Thông báo này Công ty TNHH Đông 

Hải đã bị giải thể, phá sản, không liên lạc được hoặc không thực hiện đóng cửa 
mỏ theo quy định của pháp luật về khoáng sản thì UBND tỉnh Lào Cai sẽ lựa 

chọn đơn vị có đủ năng lực để lập và tổ chức thực hiện đề án đóng cửa mỏ 
khoáng sản thông qua hình thức đấu thầu. Trường hợp không thể lựa chọn thông 

qua hình thức đấu thầu thì UBND tỉnh Lào Cai sẽ chỉ định đơn vị thực hiện.  

 UBND huyện Mường Khương trân trọng thông báo./.  

Nơi nhận:                                              
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; 
- TT. Huyện ủy; 
- TT. HĐND-UBND huyện; 
- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, PTNMT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

 

 

Hoàng Trường Minh 
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