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 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 

VIỆT NAM 

Số: 2233 /TB-ĐCKS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Hà Nội, ngày 19 tháng 8  năm 2016 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương tại buổi làm việc 

với Công ty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam 

 

Ngày 18 tháng 8 năm 2016, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam (Tổng cục), Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương đã chủ trì buổi làm 

việc với Công ty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam (Công ty). Tham dự 

buổi họp có các Vụ: Địa chất, Khoáng sản; Văn phòng Tổng cục; các Cục: 

Kinh tế Địa chất và Khoáng sản, Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc và 

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của đại 

diện Công ty, ý kiến của các thành viên tham dự họp, Tổng Cục trưởng Đỗ 

Cảnh Dương có ý kiến kết luận như sau: 

1. Đối với Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam 

1.1. Rà soát, báo cáo bằng văn bản (kèm theo bản vẽ) về hiện trạng công 

tác bảo vệ, quản lý khai thác, chế biến kinh doanh và sử dụng quặng apatit đối 

với các khu vực theo đăng ký 148 Apa - 93, các khu vực đã được cấp phép và cả 

các khu vực chưa được cấp phép nhưng vẫn thuộc trách nhiệm bảo vệ, quản lý. 

1.2. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đóng cửa mỏ đối với những khu vực 

đã kết thúc hoạt động khoáng sản thuộc trách nhiệm của Công ty. 

1.3. Về đề nghị tạm thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong khi 

chưa xác định được trữ lượng còn lại trong ranh giới cấp phép, đề nghị Công ty 

có văn bản đề xuất, làm cơ sở để Tổng cục trình Bộ TN&MT báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ quyết định. 

1.4. Trong quá trình khai thác Công ty phải chịu trách nhiệm bảo vệ môi 

trường; thực hiện đầy đủ các chương trình quản lý và giám sát môi trường; có các 

biện pháp bảo vệ môi trường và chịu trách nhiệm đảm bảo các nguồn gây ô nhiễm, 

toàn bộ chất thải ra môi trường theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam. 

2. Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản 

2.1. Dự thảo văn bản của Tổng cục báo cáo Bộ TN&MT chỉ đạo Vụ Pháp 

chế chuẩn bị nội dung liên quan việc tính và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản trong giai đoạn từ tháng 7/2013 đến tháng 12/2014 trình Thủ tướng Chính 

phủ báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. 
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2.2. Dự thảo văn bản của Bộ TN&MT trình Thủ tướng Chính phủ về việc 

đề nghị cho phép tạm thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Công ty 

Apatit Việt Nam khi chưa xác định được trữ lượng còn lại trong ranh giới cấp 

phép khai thác. 

3. Vụ Khoáng sản, Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc, Cục 

Kinh tế Địa chất và Khoáng sản đẩy nhanh tiến độ thẩm định các hồ sơ khai 

thác đã tiếp nhận; trước mắt, Vụ Khoáng sản tổng hợp, dự thảo văn bản của 

Tổng cục lấy ý kiến Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc 

gia về trữ lượng khoáng sản huy động vào thiết kế khai thác theo hồ sơ đề nghị 

cấp phép khai thác của Công ty, làm căn cứ để Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng 

sản chủ trì tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

Trên đây là kết luận của Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương tại buổi họp 

ngày 18 tháng 8 năm 2016, Tổng cục thông báo để các đơn vị liên quan biết, 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Tổng cục; 

- Các Vụ: ĐC, KS; 

- Các Cục: KTĐC, KSMB; 

- Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam; 

- Lưu: VP (HCTH), K.10. 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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Trần Phương 
 

 

 


