UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cao Bằng, ngày 24 tháng 10 năm 2022

Số: 1549 /GPMT-UBND

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
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 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Bảo vệ môi trường;
Xét đề nghị cấp Giấy phép môi trường của Công ty cổ phần Khoáng sản
và Luyện kim Cao Bằng tại Văn bản số 576/CV-KSLK ngày 15/7/2022; Văn
bản số 725/CV-KSLK ngày 27/9/2022; Văn bản số 762/CV-KSLK ngày
14/10/2022 và hồ sơ kèm theo;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
3502/TTr-STNMT ngày 17 tháng 10 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp phép cho Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao
Bằng, địa chỉ tại: Số 52, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự
án khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng sản đi kèm trong đất đá thải tại
bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình,
tỉnh Cao Bằng (giai đoạn 1: Năm khai thác thứ 1 đến năm thứ 2), với các nội
dung như sau:
1. Thông tin chung của dự án
1.1. Tên dự án: Khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng sản đi kèm
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trong đất đá thải tại bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc,
huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (giai đoạn 1: Năm khai thác thứ 1 đến năm
thứ 2).
1.2. Địa điểm hoạt động: thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh
Cao Bằng.
1.3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần: Mã số
doanh nghiệp 4800129232, đăng ký lần đầu ngày 01/7/2006, đăng ký thay đổi
lần thứ 7 ngày 20/01/2020.
1.4. Mã số thuế: 4800129232.
1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Khai thác khoáng sản.
1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án đầu tư:
- Phạm vi dự án: Dự án được xây dựng tại khu đất có diện tích 45 ha tại
bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình,
tỉnh Cao Bằng. Trong đó, khu vực khai thác có diện tích là 26 ha, Khu vực phụ
trợ có diện tích 19 ha gồm khu nghiền sàng, nhà văn phòng, bãi thải….
Giai đoạn 1: Thực hiện dự án tại khu vực có diện tích 269.362 m2 (trong
đó: Khu vực khai thác là 146.390 m2; khu vực các công trình phụ trợ là 122.972
m2) theo Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh Cao
Bằng về việc thu hồi và cho thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án: Khai thác tận
thu quặng thiếc và khoáng sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải khu Tây mỏ
thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
- Công suất khai thác đất đá chứa quặng là: 441.977 m3/năm (tương
đương 972.349 tấn/năm).
- Công suất thu hồi khoáng sản (đá, cát, sỏi) làm vật liệu xây dựng thông
thường là 57.500 m3/năm; khoáng sản đi kèm khác như: Vàng sa khoáng, Ti
tan, Vonfram được xác định và kê khai trong quá trình khai thác tận thu.
- Thời hạn thác của dự án: 05 năm (kể từ ngày ký giấy phép).
- Thời hạn khai thác giai đoạn 1: Năm khai thác thứ 1 đến năm thứ 2: 02
năm (kể từ ngày 09/12/2021 đến ngày 09/12/2023).
- Phương pháp khai thác: Lộ thiên.
- Công nghệ khai thác: Dùng máy xúc kết hợp với ô tô, máy gạt và sử
dụng khoan nổ mìn tại những vị trí mô đá mà không sử dụng được máy xúc để
xúc đất đá thải chứa quặng.
- Công tác chế biến khoáng sản: Sử dụng phương pháp tuyển trọng lực,
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tuyển từ và nghiền sàng để tận thu quặng thiếc và các khoáng sản đi kèm
(không sử dụng hóa chất trong quá trình nghiền tuyển). Tuyển thô được tinh
quặng 15% Sn và tuyển tinh được tinh quặng 70% Sn.
2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường
kèm theo
2.1. Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ
môi trường quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.
2.2. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với bụi, khí thải quy định tại Phụ
lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này.
2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu
cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành theo Giấy phép này.
2.4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi
trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành theo Giấy phép này.
2.5. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 5 ban hành
theo Giấy phép này.
Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty cổ phần Khoáng sản
và Luyện kim Cao Bằng.
1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.
2. Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng có trách nhiệm:
2.1. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải
bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp
giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất
thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô
nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải
dừng ngay việc xả nước thải để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy
định của pháp luật.
2.2. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy
phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
2.3. Báo cáo kịp thời về UBND tỉnh Cao Bằng, Sở Tài nguyên và Môi
trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra sự cố đối với các công
trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.
2.4. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác so với các nội dung
quy định trong Giấy phép môi trường, phải kịp thời báo cáo đến UBND tỉnh
Cao Bằng theo quy định của pháp luật.
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Điều 3. Thời hạn của Giấy phép môi trường: Theo thời hạn thác giai đoạn
24 tháng 10 năm 2022 đến ngày
1: Năm khai thác thứ 1 đến năm thứ 2 (kể từ ngày …..
09 tháng 12 năm 2023).
Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân huyện
Nguyên Bình tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo
vệ môi trường đối với dự án được cấp phép theo quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh
- Công ty cổ phần KS&LK Cao Bằng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Nguyên Bình;
- UBND TT Tĩnh Túc, h. Nguyên Bình;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Trung tâm thông tin (đăng tải);
- Lưu: VT, CN(A).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Thảo
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