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Số: 2522/BXD-VLXD

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2021

V/v cấp phép khai thác mỏ cao
lanh, felspat các thân 6011, 6012
chùm thân 601 khu mỏ Ngọt, xã
Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy,
tỉnh Phú Thọ

Kính gửi:
- Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam
- Công ty cổ phần Khoáng sản – Hóa chất Phú Thọ
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 94/CV-HĐTV ngày 24/5/2021 của
Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam và văn bản số 50/CV-HCPT ngày
12/5/2021 của Công ty cổ phần Khoáng sản – Hóa chất Phú Thọ (sau đây viết
tắt là Công ty) về cấp phép khai thác mỏ cao lanh, felspat các thân 6011, 6012
chùm thân 601 khu mỏ Ngọt, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Theo báo cáo của các doanh nghiệp, khu vực quặng cao lanh - felspat mỏ
Ngọt được Bộ Công nghiệp (trước đây) cấp theo giấy phép khai thác khoáng sản
số 990/QĐ-ĐCKS ngày 22/5/1998 với diện tích 16,1 ha, thời gian khai thác 20
năm. Sau khi giấy phép khai thác khoáng sản số 990/QĐ-ĐCKS nêu trên hết
hạn, Công ty đã lập hồ sơ đóng cửa mỏ. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban
hành Quyết định số 3435/QĐ-BNTMT ngày 31/12/2019 phê duyệt Đề án đóng
cửa mỏ khoáng sản và Quyết định số 1698/QĐ-BTNMT ngày 04/8/2020 đóng
cửa mỏ khoáng sản, trong đó phần tài nguyên trữ lượng còn lại chưa khai thác
hết là 1.571.401 tấn quặng tinh (cao lanh 319.806 tấn, felspat 1.251.595 tấn).
Qua rà soát, khu vực quặng cao lanh - felspat mỏ Ngọt thuộc Quy hoạch
phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên
liệu đá vôi trắng, felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm
2025 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số
47/2008/QĐ-BCT ngày 17/12/2008. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh
Đình Dũng tại văn bản số 273/TB-VPCP ngày 02/8/2018 của Văn phòng Chính
phủ: “Bộ Công Thương chuyển giao toàn bộ dữ liệu khoáng sản cao lanh và
felspat của Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng
chất nguyên liệu đá hoa trắng, cao lanh, felspat và magnezit giai đoạn đến năm
2025, có xét đến năm 2035 sang Bộ Xây dựng để tổng hợp chung vào Quy hoạch
thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây
dựng”. Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Phú Thọ, Bộ Xây dựng sẽ xem xét
cập nhật khu vực quặng cao lanh – felspat mỏ Ngọt nêu trên trong quá trình lập
Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây
dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 80 của Luật Khoáng sản thì việc
cấp, gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Bộ Tài
nguyên và Môi trường. Bộ Xây dựng đề nghị quý Công ty báo cáo UBND tỉnh
Phú Thọ và Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn và giải quyết
theo quy định hiện hành.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc cấp phép khai thác mỏ cao
lanh, felspat các thân 6011, 6012 chùm thân 601 khu mỏ Ngọt, xã Sơn Thủy,
huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ./.
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