
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 tiếp tục thực hiện việc đăng ký khai thác 

 khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Khu 2,  

thị trấn Pác Miầu, 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 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; 

Căn cứ Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản và đăng ký khu vực khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông 

thường tại Khu 2, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng phục vụ xây 

dựng các công trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Bảo Lâm; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 

1771/STNMT-ĐĐ&KS ngày 24 tháng 7 năm 2020. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cho phép Doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu được tiếp tục khai 

thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Khu 2, thị trấn Pác Miầu, 

huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng theo Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 

19/11/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng, cụ thể như sau: 

- Thời gian khai thác đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020;  

- Khối lượng khai thác là 3.277 m3 cát, sỏi nguyên khai. 
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Các nội dung khác, tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 2080/QĐ-UBND 

ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng.   

Điều 2. Doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu có trách nhiệm: 

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi 

trường, đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, các quy định của pháp luật khác 

có liên quan.  

- Dừng ngay việc khai thác, trong trường hợp chưa hết thời hạn khai thác 

nhưng đơn vị đã khai thác đủ khối lượng. 

- Kết thúc khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn, cải tạo 

phục hồi môi trường; báo cáo bằng văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường, 

UBND huyện Bảo Lâm để tổng hợp, theo dõi. 

Điều 3. Quyết định này là bộ phận không tác rời của Quyết định số 

2080/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

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 Doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu và Thủ trưởng các cơ quan liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- UBND thị trấn Pác Miầu, 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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