UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 264/XN-UBND

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 7 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN XÁC NHẬN
Khối lượng cát thu hồi trong quá trình thực hiện dự án nạo vét (thí điểm
đợt 4) hu vực cồn inh thuộc Bình Thạnh hu ện C o nh
và An Hiệp hu ện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
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 Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản,
đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản; mẫu
văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng
khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản;
Căn cứ Quyết định số 638/QĐ-UBND.HC ngày 14/6/2018 của Ủy ban
nhân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt phương án nạo vét thí điểm khu vực bãi
bồi cồn Linh thuộc xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh và xã An Hiệp, huyện Châu
Thành, tỉnh Đồng Tháp (thí điểm đợt 4);
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
434/TTr-STNMT ngày 20 tháng 6 năm 2018,
XÁC NHẬN:
1. Khu vực thu hồi cát trong diện tích dự án nạo vét (thí điểm đợt 4) bãi
bồi cồn Linh, thuộc xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh và xã An Hiệp, huyện
Châu Thành (được phê duyệt tại Quyết định số 638/QĐ-UBND.HC ngày
14/6/2018 của Ủy ban nhân tỉnh Đồng Tháp), có diện tích 26,55 ha, được giới
hạn bởi các điểm khép góc có tọa độ nêu tại bản đồ kèm theo.
2. Khối lượng được phép thu hồi: 200.000m3.
3. Công suất được phép thu hồi 200.000 m3/6 tháng.
4. Cao trình đáy nạo vét:
- Cao trình đáy nạo vét khu 1: -8m.
- Cao trình đáy nạo vét khu 2: -6m.
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5. Kế hoạch thu hồi: Theo dự án được phê duyệt.
6. Thiết bị thu hồi: 03 xáng cạp.
7. Thời gian thu hồi là 06 tháng (từ ngày 16 tháng 6 năm 2018 đến ngày
16 tháng 12 năm 2018).
Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp có trách nhiệm
thực hiện việc thu hồi khoáng sản theo đúng khối lượng, công suất, kế hoạch,
phương pháp nêu trên và thực hiện nghĩa vụ tài chính (tiền cấp quyền khai thác
khoáng sản, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường...) theo quy định của pháp
luật./.
Nơi nhận:
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- Tổng cục ĐC&KS Việt Nam;
- Sở TNMT tỉnh Đồng Tháp;
- LĐ/VPUB;
- Công ty CP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp;
- Lưu: VT + NN/KTN.Ng.

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

Ngu ễn Thanh Hùng

