
U'' BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc Ip - Tir do - Hanh phüc 

So:  ,43t  /QD-UBND Quàng Trj, ngàyl3 tháng7- nãm 2020 

QUYETD!NH 
V vic cho phép thãm do qung sat 

U' BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Can ctLut I'd chzc Chmnh quyn djaphu'o'ng ngày 19/6/2015, 

Can ci'Luçt Khoáng san 5d 60/2010/QHJ2 ngày 17/11/2010; 

Can c& Nghj djnh sd ]58/2016/ND-C'P ngày 29/11/2016 cia C'hInh pith 
Quy djnh chi tiét thi hành m5t so diêu cia Lut Khoáng san,' 

Can c& Thông tzr Sd 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 cia Bó Tài 
nguyen và MOi tru'Ong Quy djnh ye dê an thám dO khoáng san, dOng c&a mO 
khoOng san và máu báo cáo két qua hogt d5ng khoáng san, máu van bàn trong 
hO so' cap phép hoot dng khoáng san, hO so' phê duyt tnt lu'cing khoáng san, 
trInh tr, thi tyc dOng cü'a mO khoáng san; 

Can cz Quyét djnh sd 09/2014/QD-UBND ngày 25/02/2014 cza UBND 
tinh ban hành Quy djnh quán l tài nguyen khoáng san và các hoat dng khoáng 
san trên d/a bàn tinh; 

Can th Quyt djnh sd 1821/QD-UBND ngOy 31/8/2015 cia UBND tinh v 
vic khoanh djnh bO sung khu vcc khOng dáu giá quyên khai thác khoáng san 
trên a'ja bàn tinh nàm 2015,' 

Can cá' Quyt dinh sd 3330/QD-UBND ngày 2 7/12/2016 cia UBND tinh 
phê duyt Quy hogch thäm dO, khai thác, st dyng khoáng san tinh Quáng Trj 
den nàm 2020, cO tInh den näm 2030, 

Xét Ho so', Dan xin thám dO khoáng san ngày 17/02/2020 cla COng ty 
TNHH Khoáng san Quan Scm Dc; dê nghj cüa Giám dOc SO' Tài nguyen và 
MOi trwO'ng tgi TO' trInh sO 2150/TTr-STNMT ngày 20/7/2020. 

QUYET DNH: 

fliu 1. Cho phép Cong ty TNHH Khoáng san Quang Son Due duqc thäm 
do mO qung sat Lang Ho; thuc xä Huâng San, huyn Hrng Hóa, tinh Quâng 
Trj. 

- Din tIch khu virc thàm dO 20,0 ha (khu A: 10 ha, khu B: 10 ha) ducic xác 
djnh b&i các dim góc khu A:1, 2,3,4, khu B: 5,6,7 và 8 có to d: 



A Ten diem 
H tQa d VN 2000 

 (Kinh tuyn tric 106°15', miii chiu 30) 

KhuA 

1  1.856.000 546.100 

2  1.856.000 546.350 

3  1.855.600 546.350 

4  1.855.600 546.100 

KhuB 

5  1.856.650 547.200 

6  1.856.650 547.450 

7  1.856.250 547.450 

8 1.856.250 547.200 

- Thôi han thäm do: 06 tháng 

- Khôi luçing cong tác thäm dO: Theo Dê an thäm dO dã dugc S& Tài 
nguyen và Môi truOng thâm djnh và thông qua. 

- Chi phi thãm dO: 1.138.534.000 dng, bang ngun vn cüa Cong ty 
TNHH Khoáng san Quang San Di:rc. 

.X F 9 F 

Dieu 2. Cong ty TNHH Khoang san Quang San Duc co trach nhiçm: 

1. Np 1 phi cp giAy phép thäm dO khoáng san và CáC khoãn phi có lien 

quan theo quy djnh hin hành. 

2. Lira ch9n to chuc CO näng 1irc tin hành thi cong cong tác thäm dO theo 

quy dnh tai Nghj djnh so 
60/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 cOa ChInh phü. Thrc 

hin thäm dO qung sat 
theo phuang pháp và khôi li.rqng ciia Dê an dã duc S& 

Tài nguyen và Môi tru&ng chap thun và theo các quy djnh khác cüa pháp 

1ut Co lien quan; thi cong các hang miic cOng vic dung quy trInh k9 thut, báo 
dam an toàn lao dng, bâo v mOi tru0ng; thu th.p và tong hçp day dü, chinh 
xác các tài 1iu, kêt qua thãm dO; kiêm tra và chju trách nhirn ye khôi lugng, 

chat luçmg và tInh trung thirc cüa tài 1iu thirc tê thi công; bào quân hru gi day 
dü các tài 1iu nguyen thüy, tài 1iu thirc tê có lien quan và CáC mâu vt dja chat, 
khoáng san theo quy djnh hin hành. 

3. Thông báo k hoach, thii gian trin khai thi cong các hang m1ic Cong tác 
thäm dO cho Sr Tài nguyen và Môi trurng, chinh quyên dja phuang; chju sr 
kiêm tra, giám sat qua trInh thi cong h phuang pháp k thut và các hang miic 
cOng vic theo dê n cüa dan vj duqc Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng üy quyên. 

4. Tin hành phân tIch các loai mu tai các ca so dat tiêu chuãn 
VILAS, LAS-XD; lam rö chat luqng, tr luqng qung sat cho rniic dich sO dirng. 

5. Thirc hin dOng ch d báo cáo djnh kS' theo quy djnh hin hành. 



6. TrInh thm djnh, xét duyt báo cáo kt qua thäm dO tai SO Tài nguyen và 
MOi truOng; np báo cáo vào Luu trir theo quy djnh hin hành. 

A . . Did 3. Truoc khi tien hanh tham do khoang san theo Quyet dnh nay, 
Cong ty TNHH Khoáng san Quang Son Düc phãi thông báo chi.rang trInh và 
khôi luqng thàm dO cho SO Tài nguyen vâ MOi tru&ng và chInh quyên dja 
phuong dê phOi hqp quân 1', kiêm tra và xác djnh ci the din tIch, tça d, môc 

giOi khu vrc thäm dO ti thrc d:a. 

Diu 4. Quyêt djnh nay có hiu 1rc k t1r ngày ky. 

Chánh Van phOng UBND tinh; Giám d& các SO: Tài nguyen và Môi 
truOng, Cong Thuong; Thu tri.rOng các SO, Ban, Ngành lien quan; ChU tjch 
IJBND huyn HuOng Hóa, ChO tjch UBND xâ HuOng Son và Giárn dôc Cong ty 
TNHH Khoáng san Quang Son DOc chju trách nhim thi hành Quyêt djnh  này.I. ,p- 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CIIU TCH 
PHO CHU T!CH7' 

Ncrinin: 
- Nhu Diêu 4; 
- Chü tjch UBND tinh; 
- Tong cvc DC&KS \TN; 
- Cue KSHDKS mien Trung; 
-Luxu: VT,TN., 

Ha S5' Dung 
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