
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH CAO BẰNG  

 
Số:              /QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                            

           Cao Bằng, ngày       tháng 8  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và đăng ký khu vực 

khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại đoạn sông 

Gâm, thuộc xóm Bản Báng, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; 

Căn cứ Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2019 của 

Chính phủ Quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản; 

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt Đề án về chính sách khai thác vật liệu xây 

dựng tại chỗ sử dụng cho công trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc 

gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 - 2020; 

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

1773/TTr-STNMT ngày 24 tháng 7 năm 2020.   

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu 

xây dựng thông thường tại đoạn sông Gâm, thuộc xóm Bản Báng, xã Lý Bôn, 

huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. 

- Tên tổ chức, cá nhân nộp: Hợp tác xã Đại Tiến; địa chỉ: Khu 4, thị trấn 

Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.  

- Tổng số tiền phải nộp tính theo giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản tại thời điểm phê duyệt: 60.939.000 đồng (Sáu mươi triệu, chín trăm ba 

mươi chín nghìn đồng). 
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- Số lần nộp tiền: 01 (một) lần, trong năm 2020; nộp theo thông báo của 

Cục Thuế tỉnh Cao Bằng. 

Điều 2. Cho phép Hợp tác xã Đại Tiến được khai thác cát làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại đoạn sông Gâm, thuộc xóm Bản Báng, xã Lý Bôn, huyện 

Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. 

- Mục đích khai thác: Làm vật liệu xây dựng thông thường để thi công 

xây dựng các công trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Nam Quang, xã Thái 

Sơn, xã Yên Thổ, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng theo đúng 

như Bản đăng ký khai thác của Hợp tác xã đã nộp vào Sở Tài nguyên và Môi 

trường ngày 25/6/2020. 

- Diện tích khu vực khai thác: 1,1 ha; được giới hạn bởi các điểm khép 

góc 1, 2,3, 4 có tọa độ như sau: 

Điểm 

góc 

Toạ độ hệ VN 2000 

Kinh tuyến trục 105045’ múi 

chiếu 30 
Khu vực, diện tích 

X (m) Y (m) 

1 4 77 802 25 33 886 
Xóm Bản Báng, xã Lý Bôn, 

huyện Bảo Lâm. 

Diện tích 1,1 ha 

2 4 77 741 25 33 898 

3 4 77 446 25 33 733 

4 4 77 480 25 33 700 

(có bản đồ khu vực đăng ký khai thác kèm theo) 

- Khối lượng khai thác: 4.670 m3 cát nguyên khai. 

 - Mức sâu khai thác: từ 01 m đến 03m so với địa hình lòng sông (khai 

thác cách bờ sông tối thiểu 05 m). 

- Kế hoạch khai thác: thời gian khai thác 8 giờ/ngày; 22 ngày/tháng.  

- Phương pháp khai thác: Lộ thiên. 

 - Thiết bị sử dụng để phục vụ khai thác: 01 máy xúc; 01 máy bơm hút cát; 01 

ô tô vận tải. 

- Thời gian khai thác: Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Trường hợp 

chưa hết thời hạn khai thác nhưng đơn vị đã khai thác đủ khối lượng cho phép 

thì dừng ngay việc khai thác. 

Điều 3. Hợp tác xã Đại Tiến có trách nhiệm: 

- Thực hiện việc khai thác cát theo đúng khối lượng, thiết bị, thời gian, kế 

hoạch, phương pháp, mục đích khai thác nêu trên. 

- Không gây sạt lở bờ sông, tạo các bãi bồi, bãi soi gây cản trở dòng chảy; 

Khi kết thúc khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn, cải tạo phục 
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hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác, báo cáo bằng văn bản đến Sở Tài 

nguyên và Môi trường, UBND huyện Bảo Lâm để tổng hợp, theo dõi. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về khoáng sản, bảo 

vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan, thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ ngân sách Nhà nước theo quy định. 

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, 

UBND huyện Bảo Lâm và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và 

thẩm quyền hướng dẫn, kiểm tra giám sát hoạt động khai thác cát của Hợp tác xã 

Đại Tiến theo đúng mục đích, đúng đủ các quy định của pháp luật về khoáng sản, 

môi trường, nghĩa vụ ngân sách và các quy định khác của pháp luật có liên quan.  

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bảo 

Lâm; Giám đốc Hợp tác xã Đại Tiến và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.          

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND xã Lý Bôn, h.Bảo Lâm; 

- Lưu: VT, CN(A). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Trung Thảo 
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