
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc Lp - Ti do - Hinh philc 

S492JQD-UBND Quáng Trj,  ngàytJ thángnãm  2020 

QUYET D!NH 
V vic gia han giy phép khai thác dá bazan 

lam vt 1iu xây di.rng thông thu'&ng 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRj 

Can c& Lut T chzc ChInh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/2015, 

Can c& Luçit Khoáng san sd 60/2010/QHJ2 ngày 17/11/2010; 

Can ci Nghj djnh s 158/2016/ND-C? ngày 29/11/2016 cia C'hinh phz quy 
dinh chi tiêt thi hành m5t so diêu cia Luçit khoáng san; 

Can c& Thông tu' sd 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 cza Bç5 trtrOng Bç5 
Tài nguyen và MOi trthng quy djnh ye dé an thàm do khoáng san, dóng ci'ta mO 
khoáng san và máu báo cáo kêt qua hogt dç5ng khoáng san; rnáu van ban trong hO scr 
cap phép hogt d5ng khoáng san, hO scrphê duyt tr1i lu'crng khoáng san; trInh ty, thu 
tyc dOng cia mO khoáng san; ThOng tu sO 51/201 7/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 cza 
Bó Tài nguyen và MOi tru'&ng bO sung mót sO diêu cia ThOng tu' sO 45/2016/TT-
BTNMT; 

C'án cii' Quyt djnh sd 09/QD-UBND ngày 05/01/2018 cza UBND tinh v vic 
cho phép Doanh nghip chê biên nOng lam san xuât kháu dw&ng 9 khai thác dá 
bazan lam vçt liiu xáy 4t'ng thOng thu'&ng tgi xã Tan Hçrp, huyn Hithng Hóa; 

Xét h sci, Don d nghj gia hgn Giy phép khai thác khoáng san ngày 
05/7/2020 cüa Doanh ngJiip chê bién nOng lam san xuát khâu dwàng 9, dé ngh/ cüa 
Giám dOc S6 Tài nguyen và MOi tru'àng tqi Ta trInh so 2063/TTr-STNMT ngày 
13/7/2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1.Gia hin GiAy phép khai thác khoáng san s 09/QD-UBND ngày 
05/01/2018 dé Doanh nghip chê biên nông lam san xuât khâu dung 9 duqc tiêp tic 
khai thác dá bazan lam 4t 1iu xây drng thông thu&ng ti xã Tan Hap, huyn 
Hu&ng Hóa, tinh Quáng Trj. 

- Din tIch tip tic khai thác: 0,25 ha, ducic gii hn bâi các dim góc (2A, 2, 
3,AvàB)cótodô: 

rIem 
goc 

HêtoadôVN2000 
. o , '. • A o (Kinh tuyen triic 106 15 , mui chieu 3) 

X (m) Y (m) 
2A 1.840.416 555.235 
2 1.840.463 555.317 
3 1.840.418 555.279 
A 1.840.392 555.294 
B 1.840.373 555.258 



- Trr hrqng tip tic khai thác: 5.789m3. 

- Cong suit khai thác: 5.789m3/5,5 tháng. 

- Müc sâu khai thác trung bInh: Den müc +185m. 

- Thi gian gia han  thai thác: Dn ngày 31 tháng 12 näm 2020. 
.. .. ,' .- , Q A Then 2. Doanh nghip che bien nong lam san xuat khau duang 9 co trach 

nhiêm: 

1. Np l phi cp gia han  giy phép khai thác khoáng san Va Cc khoãn phi có 
lien quan theo quy djuh hin hành; 

2. Tip tiic thrc hin khai thác trt luçrng con lai  cüa Giy phép khai thác 
khoáng san so 09/QD-UBND ngày 05/01/2018; 

3. Thirc hin dUng các quy djnh tai  Giy phép thai thác khoáng san s 09/QD-
UBND ngày 05/01/2018. Kêt thUc thai thác, thuc hin dóng cua mO, cái tao  phiic 
hôi môi truäng theo quy djnh hin hành. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tü ngày k và là b phn khOng tách thi 
cUa Giây phép khai thác khoáng san so 09/QD-UBND ngày 05/01/2018 cUa UBND 
tinh Quáng Trj. 

Chánh Van phOng UBND tinh; Giám dc các Sâ: Tài nguyen và MOi truông, 
Xây drng, Cong Thuong; ThU tnthng các S, Ban, Ngành lien quan; ChU tjch 
UBND huyn HuOng HOa, ChU tjch UBND xã Tan Hcip và Giám doe Doanh nghip 
ché biên nông lam san xuât khâu dung 9 chju trách nhim thi hãnh Quyêt dinh 
nay.!.  L 

Nci nhân: 
- Nhix Diéu 3; 
- Tong cuc  DC&KS VN; 
- Cic KSHDKS mien Trung; 
-LiruVT,TN. 
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