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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản  

thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thanh Hóa 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

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 số 60/2010/QH12 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 số 60/2010/QH12;  

Căn cứ Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm 

dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; 

Căn cứ Quyết định số 4343/UBND-CN ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng 

sản đã phê duyệt trước ngày 01/01/2019; 

Căn cứ Công văn số 17417/UBND-CN ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh 

về việc thống nhất về chủ trương khoanh định mỏ đất san lấp xã Hà Đông, 

huyện Hà Trung, diện tích 6,2 ha vào khu vực không đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh để làm vật liệu xây dựng 

thông thường cung cấp đất cho dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - 

Hoằng Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tại 

Tờ trình số 1045/TTr-STNMT ngày 25/11/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt khu vực mỏ đất san lấp tại xã Hà Đông, huyện Hà Trung 

(diện tích, ranh giới, tọa độ khu vực mỏ được xác định tại phụ lục kèm theo) là 

khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép 

của UBND tỉnh, theo tiêu chí quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 22 Nghị định 
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158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, để làm vật liệu xây dựng 

thông thường cung cấp đất cho dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - 

Hoằng Hóa. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện.  

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị 

và địa phương, tham mưu UBND tỉnh cấp phép hoạt động khoáng sản không 

thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực mỏ khoáng sản 

nêu trên đảm bảo đúng các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện 

hành; đảm bảo sử dụng nguồn vật liệu đúng mục đích, không làm thất thoát 

ngân sách nhà nước; xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm (nếu có) trong 

hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật. 

- UBND huyện Hà Trung có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi, 

bảo đảm cho việc triển khai thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản đối với 

khu vực đã được khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 

Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi 

trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Hà Trung; Thủ trưởng các ngành, 

cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- UBND xã Hà Long, huyện Hà Trung; 

- Lưu: VT, CN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Đức Giang 
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              Phụ lục 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA                                                                     

 

 

TỌA ĐỘ, VỊ TRÍ,  DIỆN TÍCH KHU VỰC MỎ VẬT LIỆU  

ĐƯA VÀO KHU VỰC KHÔNG ĐẤU GIÁ QUYỀN  

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

 

(Phụ lục kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND  

ngày        tháng       năm 2023  của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 

  

TT Vị trí mỏ 
Loại 

khoáng sản 
Diện tích 

Tọa độ điểm góc (X-Y; VN 

2000, múi chiếu 30 ) 

1 

Xã Hà Đông, 

huyện Hà 

Trung 

Đất làm 

VLXD 

thông 

thường 

6,2 ha 

2209967.73 - 584135.72; 

2209941.77 - 583940.92; 

2209589.18 - 583990.34; 

2209590.12 - 584164.00; 

2209729.34 - 584164.00; 

2209729.51 - 584096.63; 

2209779.94 - 584069.77; 

2209847.94 - 584141.50 
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