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THÔNG BÁO 

 Về việc chấm dứt thực hiện các trình tự, thủ tục cấp giấy phép khai thác 

đối với mỏ cát bồi nền tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam 

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Lê Phương Ý 

   

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UND tỉnh tại Công văn số 3956/UBND-KT 

ngày 21 tháng 11 năm 2022 về việc mỏ cát bồi nền tại xã Hàm Kiệm, huyện 

Hàm Thuận Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến Công ty TNHH 

MTV Lê Phương Ý như sau: 

Công ty TNHH MTV Lê Phương Ý được UBND tỉnh cấp Giấy phép số 

4070/GP-UBND ngày 18/12/2014 thăm dò khoáng sản cát bồi nền tại xã Hàm 

Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, diện tích 4 ha; phê duyệt trữ lượng khoáng sản 

tại Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 11/5/2015. UBND huyện Hàm Thuận 

Nam cấp Giấy xác nhận số 52/GXN-UBND ngày 09/10/2017 kế hoạch bảo vệ 

môi trường. UBND tỉnh phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường tại 

Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 15/01/2018. 

Tuy nhiên, Công ty chưa hoàn tất các thủ tục tiếp theo để trình cấp Giấy 

phép khai thác khoáng sản theo quy định. Ngoài ra, mỏ cát bồi nền tại xã Hàm 

Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam nêu trên thuộc trường hợp không đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản nên sản phẩm sau khai thác chỉ để cung cấp nguyên vật 

liệu phục vụ xây dựng các công trình sử dụng ngân sách nhà nước (phát triển hạ 

tầng giao thông; công trình thủy lợi, thủy điện); công trình khắc phục thiên tai, 

địch họa; khu vực có khoáng sản dùng làm vật liệu san lấp phục vụ công trình hạ 

tầng giao thông, công trình phúc lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới 

theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 của Chính phủ. 

Ngày 05/8/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các ngành, 

địa phương làm việc với Công ty TNHH MTV Lê Phương Ý về tình hình triển 

khai hồ sơ, thủ tục mỏ cát bồi nền nêu trên. Qua kết quả làm việc, các thành 

phần tham dự nhận thấy việc tiếp tục triển khai hồ sơ, thủ tục của mỏ cát bồi nền 

tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam còn nhiều khó khăn, vướng mắc do 
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Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Hàm Thuận Nam chưa được 

phê duyệt; dự án đã được cấp phép thăm dò đến nay đã hơn 07 năm nhưng chưa 

hoàn tất các thủ tục cấp phép, Công ty đã mất quyền ưu tiên đề nghị cấp phép khai 

thác theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật khoáng sản nên thống nhất tổng hợp, 

báo cáo UBND tỉnh xem xét chấm dứt thực hiện các hồ sơ, thủ tục của mỏ cát bồi 

nền tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam. 

Tại cuộc họp ngày 05/8/2022, Công ty TNHH MTV Lê Phương Ý có ý kiến 

sẽ có văn bản chính thức gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 12/8/2022, 

nhưng quá thời gian này Công ty vẫn không có ý kiến. Ngày 03/10/2022, Sở Tài 

nguyên và Môi trường tiếp tục có Công văn số 4055/STNMT-TNNKS đề nghị 

Công ty: “đến ngày 15/10/2022 nếu Công ty không có ý kiến xem như thống nhất 

chấm dứt thực hiện các hồ sơ, thủ tục của mỏ cát bồi nền tại xã Hàm Kiệm, huyện 

Hàm Thuận Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 

xem xét, quyết định.” 

Ngày 21/11/2022, UBND tỉnh có Công văn số 3956/UBND-KT thống nhất 

dừng thực hiện các trình tự, thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ cát bồi 

nền tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam (theo Giấy phép thăm dò số 

4070/GP-UBND ngày 18/12/2014). 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến Công ty TNHH MTV Lê 

Phương Ý được biết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Sở Xây dựng; 

- UBND huyện Hàm Thuận Nam;    
- UBND xã Hàm Kiệm Lập; 

- Trung tâm CNTT Sở TNMT (đưa tin); 

- Lưu: VT, TNNKS. 

    KT. GIÁM ĐỐC  

     PHÓ GIÁM ĐỐC     

 

 

 

 

  

   Phan Thị Xuân Thu    
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