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Số:        /GP-UBND Tuyên Quang, ngày       tháng  11  năm 2021 

 

GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

(GIA HẠN) 

UỶ  BAN  NHÂN  DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

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 tháng 11 năm 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; 

Căn cứ Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính 

phủ Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng bờ bãi sông; 

Căn cứ Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Đề án thăm dò 

khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động 

khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ 

sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng 

sản; Thông tư số 51/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT 

ngày 26 tháng 12 năm 2016; 

Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản số 33/GP-UBND ngày 

27/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh cấp cho Công ty TNHH một thành 

viên Thương mại An Viên được khai thác mỏ cát, sỏi lòng sông Lô thuộc địa 

bàn thôn Khổng, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; 

Xét Đơn và hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản 

ngày 20/8/2021 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương 

mại An Viên (địa chỉ: Số nhà 288, đường Quang Trung, tổ 18, phường 

Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) nộp tại Sở Tài 

nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình 

số 434/TTr-STNMT ngày 05/11/2021 về việc đề nghị cấp gia hạn Giấy 

phép khai thác cát, sỏi lòng sông Lô thuộc địa bàn thôn Khổng, xã Hồng 

Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản số 33/GP-UBND ngày 

27/10/2016 để Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại An 

Viên được tiếp tục khai thác cát, sỏi bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ cát, sỏi 

lòng sông Lô thuộc địa bàn thôn Khổng, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang với thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày ký Giấy phép gia hạn. 

Điều 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại An 

Viên có trách nhiệm: 

1. Nộp lệ phí gia hạn cấp phép khai thác khoáng sản, các khoản phí có 

liên quan theo quy định hiện hành. 

2. Tiếp tục thực hiện khai thác trữ lượng còn lại của Giấy phép khai thác 

khoáng sản số 33/GP-UBND ngày 27/10/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

3. Thực hiện đúng các quy định tại Giấy phép khai thác khoáng sản số 

33/GP-UBND ngày 27/10/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các nội dung sau: 

- Yêu cầu phải ký hợp đồng vận chuyển với các chủ phương tiện đủ điều 

kiện vận chuyển theo quy định của pháp luật trong trường hợp Công ty không 

trực tiếp vận chuyển cát, sỏi sau khai thác. Phải lắp đặt bảng thông báo tại bờ 

sông thuộc phạm vi khu vực khai thác để công khai thông tin Giấy phép khai 

thác, dự án khai thác cát, sỏi lòng sông với các nội dung: tọa độ, diện tích và 

sơ đồ phạm vi khu vực khai thác; thời gian khai thác; tên phương tiện, thiết bị 

sử dụng để khai thác cát, sỏi. 

- Thời gian được phép khai thác trong ngày, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ 

chiều, không được khai thác ban đêm. 

- Kết thúc khai thác thực hiện việc đóng cửa mỏ; phục hồi môi trường, 

đất đai sau khai thác; báo cáo định kỳ trong hoạt động khoáng sản theo quy 

định của pháp luật về khoáng sản và các quy định khác có liên quan.   

Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không thể 

tách rời của Giấy phép khai thác khoáng sản số 33/GP-UBND ngày 

27/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Thương mại An Viên.  
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Điều 4. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ 

quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương theo chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn; hướng dẫn, kiểm tra Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên Thương mại An Viên trong quá trình tổ chức khai thác khoáng sản 

nêu tại Điều 1 Giấy phép này, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp 

luật./. 

 
 
 

Nơi nhận: 

- CTy TNHH MTV TM An Viên (bản chính);  

- UBND tỉnh (bản chính);                             

- Chủ tịch UBND tỉnh (bản sao); 

- Các PCT UBND tỉnh (bản sao); 

- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN (bản 

sao); 

- Sở TNMT (bản chính); 

- UBND huyện Sơn Dương (bản sao); 

- Công an tỉnh (bản sao); 

- Chuyên viên KS (bản sao); 

- Lưu VT, (Đ 3). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang  
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

Phụ lục 1 

 

 
RANH GIỚI, TOẠ ĐỘ KHU VỰC TIẾP TỤC KHAI THÁC  

 

(Kèm theo Giấy phép khai thác số             /GP-UBND ngày       tháng  11  năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 
 

 
 

Diện tích Điểm góc 

Toạ độ VN.2000 

(Kinh tuyến trục 1060, múi chiếu 30) 

X (m) Y (m) 

S = 20,4 ha 

 

1 2386.295 423.492 

2 2385.866 423.979 

3 2385.615 424.330 

4 2385.535 424.259 

5 2385.695 424.023 

6 2385.792 423.826 

7 2385.874 423.547 

8 2386.047 423.323 
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