
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI  TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /STNMT-KS Quảng Trị, ngày      tháng 6 năm 2021 

Về việc tham gia ý kiến đối với đề xuất 

điều chỉnh dự án “Khai thác đá làm vật 

liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá 

Nam khối A – Tân Lâm, xã Cam 

Thành, huyện Cam Lộ” 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Ngày 26/5/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 951/SKH-DN về 

việc tham gia ý kiến đối với đề xuất điều chỉnh dự án “Khai thác đá làm vật liệu 

xây dựng thông thường tại mỏ đá Nam khối A - Tân Lâm, xã Cam Thành, huyện 

cam Lộ” của Công ty TNHH Minh Hưng. Sau khi nghiên cứu, Sở Tài nguyên và 

Môi trường có ý kiến như sau:  

1. Về lĩnh vực khoáng sản. 

- Công ty TNHH Minh Hưng được UBND tỉnh cho phép khai thác đá làm 

VLXD TT tại khu vực Nam khối A – Tân Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ 

với diện tích 23,6 ha, thời hạn khai thác 15 năm tại Quyết định số 398/QĐ-

UBND ngày 15/3/2012. 

- Căn cứ Điều 55 của Luật Khoáng sản và Điều 16 Nghị định số 

15/2015/NĐ- Chính phủ, Công ty TNHH Minh Hưng đã tiến hành thăm dò nâng 

cấp trữ lượng mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Nam khối 

A – Tân Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ với diện tích thăm dò nâng cấp 

15,3 ha và được UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng tại Quyết định số 346/QĐ-

UBND ngày 27/02/2017 với tổng trữ lượng cấp 121 + 122: 2.034.984 m3. 

- Công ty được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 2232/QĐ-

UBND ngày 15/8/2017 và điều chỉnh tại Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 

06/02/2018, cấp cho dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại 

khu vực Nam khối A – Tân Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ. 

- Công ty được UBND tỉnh phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường bổ sung “mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực mỏ Nam 

khối A – Tân Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ. 

- Công ty đã nộp hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác mỏ đá làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại mỏ đá Nam khối A – Tân Lâm, xã Cam Thành, huyện 

Cam Lộ với diện tích khai thác: 7,1 ha; trữ lượng huy động khai thác là 495.561 

m3. 

- Để hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản theo quy định, 

việc Công ty TNHH Minh Hưng đề nghị điều chỉnh diện tích thực hiện dự án 

phù hợp 

2. Về lĩnh vực môi trường. 



- Về báo cáo đánh giá tác động môi trường: căn cứ khoản 6 điều 4 Thông 

tư số 25/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Dự án điều chỉnh giảm quy mô 

diện tích, Chủ dự án tự quyết định, không phải báo cáo cơ quan phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- Về phương án cải tạo phục hồi môi trường: căn cứ khoản 2 điều 2 Nghị 

định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ, Chủ dự án có thể đề 

nghị thay đổi nội dung cải tạo, phục hồi môi trường so với phương án đã được 

phê duyệt để phù hợp với quy mô diện tích Dự án sau khi điều chỉnh thông qua 

hình thức lập lại phương án cải tạo, phục hồi môi trường trình Sở Tài nguyên và 

Môi trường thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt. 

3. Về lĩnh vực đất đai 

- Dự án đầu tư: “Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu 

vực Nam khối A - Tân Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị” 

của Công ty TNHH Minh Hưng đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định 

số 1823/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 và được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số BI 824817 ngày 03/01/2013, với diện tích 243.985m2. Ngày 

15/8/2017, dự án đã được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

2232/QĐ-UBND và điều chỉnh tại Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 

06/02/2018. 

 - Để đảm bảo tính pháp lý cho việc thực hiện Dự án, Công ty xin điều 

chỉnh diện tích đất dự kiến sử dụng: từ “diện tích đất dự kiến sử dụng 

155.135m2” thành “diện tích đất dự kiến sử dụng để thăm dò nâng cấp trữ 

lượng: 155.135m2 (trong đó: diện tích đất xin cấp phép khai thác: 71.000m2 

(nằm trong diện tích đã được UBND tỉnh phê duyệt thăm dò xin nâng cấp trữ 

lượng tại Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 27/02/2017)”. Việc Công ty xin 

điều chỉnh diện tích đất dự kiến sử dụng nằm trong tổng diện tích 243.985m2 đất 

đã được UBND tỉnh cho Công ty TNHH Minh Hưng thuê để thực hiện dự án 

“Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Nam khối A - Tân 

Lâm, xã Cam Thành - huyện Cam Lộ” tại Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 

08/10/2012 là phù hợp. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. 

 
Nơi nhận:                                                                          
- Như trên; 

- GĐ; 

- Lưu: VT, CCMT, QLĐĐ, KS. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Trường Khoa 
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