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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1999/KL-STNMT Đắk Nông, ngày  03  tháng 9 năm 2020 
 
 

 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc chấp hành pháp luật khoáng sản, bảo vệ môi trường và đất đai đối với 

Công ty Cổ phần khoáng sản xây dựng và thương mại Fico Đắk Nông. 
 
 

Thực hiện Quyết định số 1250/QĐ-STNMT, ngày 19/8/2020 của Giám đốc 

Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật khoáng 

sản, bảo vệ môi trường và đất đai đối với Công ty Cổ phần khoáng sản xây dựng 

và Thương mại Fico Đắk Nông” (gọi tắt là Đoàn thanh tra số 1250). Từ ngày 

24/8/2020 đến ngày 26/8/2020, Đoàn thanh tra số 1250 đã tiến hành các hoạt động 

thanh tra đối với Công ty Cổ phần khoáng sản xây dựng và Thương mại Fico Đắk 

Nông (gọi tắt là Công ty Fico) trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản tại 

Mỏ đá Bazan thôn 3, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp. 

Xét Báo cáo số 34/BC-ĐTTr, ngày 27/8/2020 của Trưởng Đoàn thanh tra số 

1250 về kết quả thanh tra việc thanh tra việc chấp hành pháp luật khoáng sản, bảo 

vệ môi trường và đất đai đối với Công ty Fico. 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận thanh tra việc chấp hành 

pháp luật khoáng sản, bảo vệ môi trường và đất đai đối với Công ty Fico, như sau: 
 

1. Khái quát chung 

1.1. Hồ sơ pháp nhân 

Công ty Fico hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty 

cổ phần, mã số doanh nghiệp: 6400111594 do phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông đăng ký lần đầu ngày 27/7/2009, thay đổi lần 

thứ 3 ngày 15/01/2020.  

Địa chỉ trụ sở: Thôn 3, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông. 

Hiện tại, người đại diện theo pháp luật của Công ty Fico là ông: Vũ Văn 

Ngọc, sinh ngày 15/4/1970; CMND số 272508392, do Công an tỉnh Đồng Nai cấp 

ngày 22/12/2011; địa chỉ thường trú: Số nhà 286, tổ 2, phường Long Bình Tân, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

1.2. Tình hình hoạt động khai thác khoáng sản. 

Công ty Fico hoạt động khai thác khoáng sản (đá xây dựng) tại Mỏ đá Bazan 

thôn 3, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 

06/GP-UBND, ngày 26/02/2013 do UBND tỉnh Đắk Nông cấp, với diện tích được 
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phép khai thác là 2,6ha; công suất khai thác 45.000m3 đá nguyên khối/năm và thời 

gian khai thác là 15 năm, kể từ ngày cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. 

Sau khi được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, Công ty Fico đã thực hiện 

xây dựng cơ bản mỏ, thực hiện khai thác mỏ theo tiến độ của Dự án đầu tư và nội 

dung Giấy phép khai thác khoáng sản do UBND tỉnh cấp.  

Tuy nhiên, do gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ, vốn đầu tư và người dân 

kiến nghị, cản trở không cho Công ty Fico thực hiện nổ mìn khai thác đá, vận 

chuyện đá ra khỏi mỏ… Nên từ năm 2013 đến hết năm 2015, Công ty Fico chỉ 

hoạt động cầm chừng, công suất khai thác hàng năm rất thấp (tổng sản lượng khai 

thác từ năm 2013 – 2015 của Công ty Fico chỉ đạt 7.325 m3 đá nguyên khai 

khoảng); do không khắc phục được những khó khăn, không giải quyết được nội 

dung kiến nghị của người dân nên Công ty Fico đã phải dừng các hoạt động khai 

thác khoáng sản từ năm 2016 đến tháng 9/2019; từ đầu tháng 10/2019, Công ty 

Fico đã từng bước khắc phục những khó khăn, giải quyết được kiến nghị của người 

dân nên đã hoạt động khai thác trở lại, với khối lượng khai thác năm 2019 là 

10.311 m3 đá nguyên khai, 6 tháng đầu năm 2020 là 11.013 m3 đá nguyên khai. 

Trong thời gian dừng hoạt động khai thác khoáng sản, Công ty Fico đã có văn bản 

gửi Sở Tài nguyên  và Môi trường để báo cáo nguyên nhân và xin phép dừng hoạt 

động khai thác khoáng sản tại Mỏ đá Bazan thôn 3, xã Kiến Thành, huyện Đắk 

R’lấp. 

Thời điểm thanh tra, Công ty Fico hoạt động khai thác bình thường tại Mỏ đá 

Bazan thôn 3, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp. 

2. Kết quả kiểm tra, xác minh 

2.1. Việc chấp hành pháp luật khoáng sản 

Công ty Fico được UBND tỉnh Đắk Nông cấp Giấy phép khai thác khoáng 

sản số 06/GP-UBND, ngày 26/02/2013 tại Mỏ đá Bazan thôn 3, xã Kiến Thành, 

huyện Đắk R’lấp với diện tích khai thác 2,6ha; công suất khai thác 45.000 m3 đá 

nguyên khối/năm; thời gian khai thác là 15 năm. 

Công ty Fico đã thực hiện đăng ký và thông báo ngày bắt đầu xây dựng cơ 

bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác mỏ tại Công văn số 06/CV-CTFC, ngày 

28/02/2013 về việc đăng ký, thông báo ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt 

đầu khai thác mỏ; đã nộp thiết kế khai thác mỏ đến cơ quan quản lý nhà nước, tuy 

nhiên, thiết kế khai thác mỏ chưa được phê duyệt theo quy định. 

Công ty Fico đã bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ tại Quyết định số 01/QĐ-

KTAT, ngày 30/5/2019 về việc bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ; giám đốc điều 

hành mỏ tại Mỏ đá Bazan thôn 3, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp do Công ty 

Fico bổ nhiệm có trình độ kỹ sư Kỹ thuật mỏ, phù hợp trình độ chuyên môn, năng 

lực theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Khoáng sản năm 2010. 
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Việc cắm mốc, quản lý mốc các điểm khép góc khu vực được cấp phép khai 

thác khoáng sản: Các mốc khu vực được cấp phép khai thác khoáng sản tại Mỏ đá 

Bazan thôn 3, xã Kiến Thành đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với 

các cơ quan liên quan bàn giao cho Công ty Fico tại Biên bản bàn giao mốc ngày 

10/01/2018. Thời điểm kiểm tra, các cột mốc đã được Công ty Fico cắm đầy đủ 

theo quy định; các cột mốc được Công ty Fico quản lý và bảo vệ tốt. 

Trong thời gian hoạt động khai thác khoáng sản, Công ty Fico đã thực hiện 

đầy đủ các báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản; thực hiện đầy đủ báo 

cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản; lập và lưu trữ bản đồ hiện trạng, bản 

vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực khai thác. Tuy nhiên, kiểm tra bản đồ hiện trạng năm 

2019 cho thấy bản đồ hiện trạng được lập chưa phù hợp với quy định tại Thông tư 

số 02/2013/TT-BTNMT, ngày 01/02/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; bản 

vẽ mặt cắt hiện trạng năm 2019 chưa thể hiện đầy đủ thông tin để xác định được 

trữ lượng đã khai thác, trữ lượng khoáng sản còn lại, tầng phủ đã xúc bốc và các 

thông tin khác theo quy định. 

Theo báo cáo của Công ty Fico, kết quả thực hiện nghĩa vụ tài chính đến thời 

điểm thanh tra như sau:  

- Công ty Fico đã nộp đầy đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đến hết 

năm 2019, với tổng số tiền là: 1.462.427.967 đồng. 

- Đã kê khai và nộp đầy đủ thuế tài nguyên đến hết quý II năm 2020, với 

tổng số tiền là: 351.737.998 đồng. 

Kiểm tra khu vực hoạt động khai thác khoáng sản: Đến thời điểm thanh tra, 

Công ty Fico đang thực hiện khai thác tại 01 moong với tổng diện tích là 6.523m2 

(bao gồm cả diện tích đã bóc tầng phủ và đang thực hiện khai thác), chiều sâu 

moong trung bình từ 03 đến 05m; toàn bộ diện tích moong khai thác của Công ty 

Fico nằm trong diện tích đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. 

Tuy nhiên, qua kiểm tra và đối chiếu với thiết kế cơ sở, thiết kế khai thác mỏ cho 

thấy: Trong quá trình khai thác khoáng sản, Công ty Fico đã thực hiện mở vỉa khai 

thác không đúng trình tự; góc dốc bờ moong khai thác (lớn hơn 750) lớn hơn góc 

dốc bờ moong thiết kế khai thác; vị trí mặt bằng sân công nghiệp, bãi thải và khu 

vực chế biến không đúng với thiết kế cơ sở, thiết kế khai thác mỏ. 

Ngoài ra, Công ty Fico chưa lắp đặt trạm cân, camera giám sát khoáng sản 

khai thác thực tế theo quy định tại khoản 2 Điều 42 của Nghị định số 

158/2016/NĐ-CP, ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Khoáng sản. 

2.2. Việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường 

Dự án khai thác, chế biến khoáng sản tại Mỏ đá Bazan thôn 3, xã Kiến 

Thành, huyện Đắk R’lấp của Công ty Fico đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo 
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đánh giá tác động môi trường và Dự án cải tạo, phục hồi môi trường tại Quyết định 

số 887/QĐ-UBND, ngày 18/7/2012. 

Trong thời gian hoạt động khai thác khoáng sản, Công ty Fico đã thực hiện 

đầy đủ chương trình quan trắc, giám sát môi trường định kỳ theo nội dung Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Thời gian dừng hoạt động khai 

thác khoáng sản (từ năm 2016 đến tháng 9/2019), Công ty Fico không thực hiện 

quan trắc, giám sát môi trường và đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 

để báo cáo không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường tại Dự án 

do không hoạt động, không có phát sinh các tác động tiêu cực đến môi trường. 

Việc thực hiện các nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được 

phê duyệt, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường: Thời điểm thanh tra, Công 

ty Fico đã trang bị một xe bồn để tưới nước giảm thiểu bụi trên đường nội bộ mỏ, 

cũng như đường vận chuyển đá ra khỏi khu vực mỏ. Công ty Fico đang vận hành 

02 hệ thống dây chuyền chế biến đá. Tuy nhiên chỉ có một dây chuyền được lắp 

đặt hệ thống phun nước để giảm thiểu bụi. Qua kiểm tra thực tế tại dây chuyền chế 

biến đá cho thấy, hệ thống phun nước hoạt động yếu, lưu lượng nước phun chưa 

đảm bảo để giảm thiểu bụi khi dây chuyền hoạt động. Khu vực chế biến đá, bãi tập 

kết đá chưa có hệ thống cống rãnh, hố lắng để xử lý nước thải trước khi thải ra môi 

trường, đặc biệt là vào mùa mưa. Khu vực moong khai thác thường xuyên có nước 

ngầm thoát ra trong quá trình khai thác đá, do đó nước thải kèm theo cặn lơ lửng từ 

quá trình khai thác tự chảy ra ngoài môi trường. Công ty Fico chưa có hệ thống 

cống rãnh, hố lắng đảm bảo theo yêu cầu để xử lý nước thải tại moong trước khi 

thải ra môi trường theo đúng cam kết tại báo cáo đánh giá tác động môi trường đã 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 887/QĐ-UBND, ngày 18/7/2012. 

Việc thực hiện quản lý chất thải nguy hại: Trong quá trình hoạt động khai 

thác, chế biến khoáng sản, Công ty Fico có phát sinh khối lượng không lớn chất 

thải nguy hại. Công ty Fico đã bố trí một thùng container để lưu giữ chất thải nguy 

hại. Kiểm tra cho thấy, trong thùng container có các loại chất thải nguy hại như: 

dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt thải, bóng đèn huỳnh quang thải… các loại 

chất thải nguy hại đã được Công ty Fico thu gom, phân loại và chứa trong các 

thùng, xô nhựa có nắp đậy, có dán nhãn tên và mã số chất thải nguy. 

Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính: Công ty Fico đã thực hiện ký quỹ cải tạo, 

phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản đến hết năm 2019, với 

tổng số tiền đã ký quỹ là 231.478.900 đồng; đã nộp phí bảo vệ môi trường đến hết 

quý II năm 2020 với tổng số tiền là 104.135.118 đồng. 

2.3. Việc chấp hành pháp luật đất đai 

 Về hồ sơ pháp lý: Công ty Fico hoạt động khoáng sản tại khu vực Mỏ đá 

thôn 3, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp trên cơ sở nhận góp vốn quyền sử dụng 
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đất của các cá nhân, với tổng diện tích đất góp vốn quyền sử dụng đất là 21.760m2, 

đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CE 486546, CE 486366 và CE 

486367. Tuy nhiên, Công ty Fico chưa được UBND tỉnh cho thuê đất hoạt động 

khoáng sản theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013. 

Quá trình xin thuê đất của của Công ty Fico: Sau khi được cấp Giấy phép 

khai thác khoáng sản, Công ty Fico đã lập hồ sơ xin thuê đất. Ngày 22/7/2015, Sở 

Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản thẩm định số 1663/TĐ-HĐTĐ, về 

việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất đối với Dự án khai thác khoáng sản của Công ty 

Fico, trong đó xác định thời điểm thẩm định nhu cầu sử dụng đất Dự án phù hợp 

với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 

(2011-2015) của tỉnh Đắk Nông, của huyện Đắk R’Lấp đã được phê duyệt và có 

trong danh mục Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Đắk R’Lấp. Tuy nhiên, 

do vướng mắc trong công tác thỏa thuận để chuyển nhượng, nhận góp vốn quyền 

sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trong khu vực triển khai thực hiện Dự án, 

nên ngày 06/5/2020 Công ty Fico mới nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất 

để thực hiện Dự án khai thác khoáng sản với tổng diện tích 21.760m2. 

Đối chiếu với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Qua đối chiếu với Điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đắk R’Lấp đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

huyện Đắk R’Lấp đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 586/QĐ-

UBND ngày 28/4/2020 thì dự án không được đưa vào Quy hoạch và Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020 của huyện Đắk R’Lấp (vị trí Công ty Fico thực hiện Dự án khai 

thác khoáng sản được quy hoạch đất trồng cây lâu năm). Tuy nhiên, vị trí triển khai 

thực hiện Dự án của Công ty Fico phù hợp với điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai 

thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 75/QĐ-UBND, ngày 16/01/2018 và 

nằm ngoài ranh khai thác mỏ Bauxit Nhân Cơ của Tập đoàn Công nghiệp Than – 

Khoáng sản Việt Nam đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai 

thác khoáng sản tại Giấy phép số 2624/GP-BTNMT ngày 11/11/2016. 

Hiện trạng sử dụng đất: Đoàn Thanh tra đã thực hiện kiểm tra hiện trạng sử 

dụng đất, đo đạc diện tích đất cấp phép khai thác khoáng sản cho Công ty Fico và 

diện tích đất Công ty Fico đang sử dụng thực tế, kết quả cụ thể: 

- Diện tích 2,62 ha đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty 

Fico: Qua đo đạc, lồng ghép bản đồ cho thấy, trong tổng diện tích 2,62 ha đất đã 

cấp phép khai thác khoáng sản cho Công ty Fico, có 7.031 m2 nằm trong diện tích 

đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CE 486546, đã góp vốn bằng quyền 

sử dụng đất vào Công ty Fico; có 3.100 m2 đã cấp Giấy chứng nhận cho cá nhân 

khác (bà Trần Thị Thơ) nhưng thực tế Công ty Fico đang quản lý, sử dụng khai 
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thác đá; phần diện tích đất còn lại là 16.069 m2 đang do các hộ gia đình, cá nhân 

khác quản lý, sử dụng canh tác nông nghiệp, trong đó có: 6.630m2 đã được cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 9.439 m2 chưa được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. 

- Diện tích đất Công ty Fico đang quản lý, sử dụng: Diện tích đất thực tế 

Công ty Fico đang sử dụng gồm hai khu vực:  

+ Khu vực xây dựng nhà ở công nhân, văn phòng Công ty, khu vực chế biến 

đá và bãi lưu trữ đá sản phẩm nằm trên diện tích đất đã được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số CE 486366 và CE 486367 đã góp vốn bằng quyền sử dụng 

đất vào Công ty Fico. 

+ Khu vực hoạt động khai thác khoáng sản: Có tổng diện tích 6.523m2, trong 

đó có 3.423m2 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CE 486546, đã 

góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Công ty Fico; còn lại diện tích 3.100 m2 đã 

cấp Giấy chứng nhận cho cá nhân khác (bà Trần Thị Thơ) nhưng thực tế Công ty 

Fico đang quản lý, sử dụng khai thác đá và đến nay không xảy ra tranh chấp, khiếu 

kiện. 

Ngoài ra, qua đo đạc kiểm tra cho thấy, việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số CE 486546 và CE 486367 cho các cá nhân và đã góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất vào Công ty Fico bị chồng lấn với diện tích khoảng 300m2. 

Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai: Do Công ty Fico chưa được 

UBND tỉnh cho thuê đất, nên từ khi hoạt động khai thác khoáng sản đến nay, Công 

ty Fico chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định. 
 

3. Kết luận 

Qua kết quả thanh tra, đối chiếu với quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên 

và Môi trường kết luận việc chấp hành pháp luật khoáng sản, bảo vệ môi trường và 

đất đai của Công ty Fico trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản tại Mỏ đá 

Bazan thôn 3, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp, như sau: 

3.1. Việc chấp hành pháp luật khoáng sản 

Công ty Fico đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo 

quy định. Trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản, Công ty Fico đã cơ bản 

tuân thủ các nội dung của Giấy phép khai thác, chấp hành các quy định của pháp 

luật khoáng sản: Bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ có trình độ chuyên môn, năng 

lực phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Khoáng sản năm 2010; thực hiện 

khai thác trong giới hạn công suất và đúng diện tích khu vực được cấp phép; thực 

hiện cắm mốc, quản lý và bảo vệ tốt cột mốc các điểm khép góc khu vực khai thác 

khoáng sản; đã thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trong hoạt động khai thác khoáng 

sản, công tác thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản và lập, lưu giữ bản đồ hiện 

trạng mỏ, bản vẽ mặt cắt khu vực khai thác khoáng sản; mặc dù hoạt động với 
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công suất rất thấp và dừng hoạt động khai thác trong thời gian dài nhưng Công ty 

Fico đã nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đến hết năm 2019, nộp thuế tài 

nguyên đến hết quý II năm 2020.  

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động Công ty Fico còn có một số tồn tại hạn 

chế và vi phạm các quy định của pháp luật khoáng sản, cụ thể: 

- Bản đồ hiện trạng, Bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực khai thác năm 2019 

lập chưa thể hiện đầy đủ thông tin để xác định được trữ lượng đã khai thác, trữ 

lượng khoáng sản còn lại, tầng phủ đã xúc bốc và các thông tin khác theo quy định 

tại Thông tư số 02/2013/TT-BTNM, ngày 01/02/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được 

phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản. 

- Công ty Fico đã thực hiện khai thác không đúng với thiết kế khai thác mỏ, 

như: Mở vỉa khai thác không đúng trình tự; góc dốc bờ moong khai thác (lớn hơn 

75o) lớn hơn góc dốc bờ moong thiết kế khai thác; vị trí mặt bằng sân công nghiệp, 

bãi thải và khu vực chế biến không đúng với thiết kế cơ sở, thiết kế khai thác mỏ. 

- Công ty Fico chưa lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra 

khỏi khu vực khai thác; lắp đặt camera giám sát tại các kho chứa để lưu trữ thông 

tin, số liệu liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 42 của Nghị định số 

158/2016/NĐ-CP, ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Khoáng sản. 

- Chưa nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2020. 

3.2. Việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường 

Công ty Fico đã lập và được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường, Dự án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án khai thác, chế biến 

khoáng sản theo quy định. Trong quá trình thực hiện Dự án, Công ty Fico đã cơ 

bản chấp hành các nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê 

duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trường, quản lý chất thải theo quy định; đã thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi 

trường đến hết năm 2019; nộp phí bảo vệ môi trường đến hết quý II năm 2020… 

Tuy nhiên, Công ty Fico vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế và vi phạm các 

quy định của pháp luật bảo vệ môi trường, cụ thể: 

- Việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường: Chưa lắp đặt hệ thống 

phun nước giảm thiểu bụi cho một dây chuyền chế biến đá; khu vực chế biến đá và 

moong khai thác chưa có hệ thống cống rãnh, hố lắng để xử lý nước thải trước khi 

thải ra môi trường theo đúng cam kết tại báo cáo đánh giá tác động môi trường đã 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 887/QĐ-UBND, ngày 18/7/2012. 

- Việc thực hiện các quy định của chủ nguồn chất thải nguy hại: Bố trí khu 

vực lưu giữ chất thải nguy hại (tận dụng thùng container) và các dụng cụ lưu giữ 
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chất thải nguy hại chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý chất thải nguy 

hại theo quy định tại Phụ lục 2(A) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-

BTNMT, ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải 

nguy hại. 

- Chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ 

môi trường của Dự án theo quy định tại khoản 9 và khoản 10 Điều 1 Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP, ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. 

- Chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường năm 2020. 

3.3. Việc chấp hành pháp luật đất đai  

Công ty Fico đã nhận góp vốn 21.760 m2 quyền sử dụng đất của các cá nhân, 

để hoạt động khoáng sản; đã lập hồ sơ xin thuê đất hoạt động khoáng sản. Tuy 

nhiên, Công ty Fico chưa được UBND tỉnh cho thuê đất hoạt động khoáng sản theo 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013. 

Như phần kết quả thanh tra đã nêu, ngoài những nguyên nhân do Công ty 

Fico (khó khăn trong hoạt động khai thác đá, vướng mắc trong thỏa thuận về đất 

đai), thì việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đắk R’lấp đã được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 và kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020 huyện Đắk R’lấp đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 586/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 thì Dự án không được đưa vào Quy hoạch và 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đắk R’lấp (mặc dù, vị trí triển khai 

thực hiện Dự án của Công ty Fico phù hợp với điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai 

thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 75/QĐ-UBND, ngày 16/1/2018 và 

nằm ngoài ranh khai thác mỏ Bauxit Nhân Cơ của Tập đoàn Công nghiệp Than – 

Khoáng sản Việt Nam đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai 

thác khoáng sản tại Giấy phép số 2624/GP-BTNMT, ngày 11/11/2016), dẫn đến 

Công ty Fico chưa được UBND tỉnh cho thuê đất. Trách nhiệm thuộc về UBND 

huyện Đắk R’lấp, Sở Tài nguyên và Môi trường, là cơ quan lập, chủ trì thẩm định 

và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đắk 

R’lấp, Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đắk R’lấp. 

Ngoài ra, việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CE 486546 và 

CE 486367 cho các cá nhân và đã góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Công ty 

Fico bị chồng lấn diện tích khoảng 300m2, trách nhiệm thuộc về Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký Đất đai huyện Đắk R’lấp, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. 

Công ty Fico chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đất sử 

dụng cho hoạt động khoáng sản do chưa được UBND tỉnh cho thuê đất theo quy 

định. 
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4. Kiến nghị 

Qua kết luận thanh tra nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu, kiến 

nghị những nội dung sau: 

4.1. Đối với Công ty Fico: Yêu cầu Công ty Fico phải nghiêm túc chấp hành 

các quy định của pháp luật khoáng sản, bảo vệ môi trường, đất đai trong quá trình 

hoạt động khai thác khoáng sản; nhanh chóng khắc phục những nội dung tồn tại, 

sai phạm đã nêu ở phần kết luận; nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 

2020, ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường năm 2020 trước ngày 20/9/2020. Ngoài 

ra, yêu cầu Công ty Fico điều chỉnh, phê duyệt thiết kế khai thác mỏ cho phù hợp 

với tình hình khai thác khoáng sản thực tế; chủ động phối hợp với các cơ quan 

hoàn thiện hồ sơ xin thuê đất để được UBND tỉnh cho thuê đất hoạt động khoáng 

sản theo quy định. Báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện khắc phục những nội 

dung tồn tại, vi phạm tại phần kết luận về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua 

Thanh tra Sở); sau thời hạn ngày 31/12/2020, nếu Công ty Fico không khắc phục 

những tồn tại, vi phạm đã nêu, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành xử lý 

theo quy định của pháp luật. 

4.2. Đối với các phòng và đơn vị trực thuộc Sở: Các phòng Quy hoạch giao 

đất, Khoáng sản – Tài nguyên nước, Thanh tra Sở và Chi cục Bảo vệ môi trường 

theo chức năng, nhiệm vụ đôn đốc, giám sát và hướng dẫn Công ty Fico thực hiện 

khắc phục những nội dung yêu cầu nêu trên; Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét, 

khắc phục việc tham mưu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị chồng lấn 

diện tích như đã nêu ở phần kết luận. 

4.3. Kiến nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện những nội dung 

- Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đắk R’lấp xem xét, 

khắc phục sai sót trong việc lập, chủ trì thẩm định và tham mưu UBND tỉnh phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đắk R’lấp, Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 huyện Đắk R’lấp, như đã nêu ở phần kết luận. 

- Đến nay, việc Công ty Fico chưa được UBND tỉnh cho thuê đất hoạt động 

khai thác khoáng sản, ngoài những nguyên nhân do khó khắn, vướng mắc trong 

quá trình Công ty Fico thỏa thuận để nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn quyền sử 

dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trong khu vực triển khai thực hiện Dự án, do 

Công ty Fico chưa chủ động, chậm trễ trong lập hồ sơ xin thuê đất…; còn có một 

phần nguyên nhân do sai sót của các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất (đã nêu trên). Do đó, để tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc, tạo điều kiện cho Công Fico hoạt động sản xuất, Sở Tài nguyên và Môi 

trường kính đề nghị UBND tỉnh xem xét đồng ý cho Công ty Fico được tiếp tục 

hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản tại Mỏ đá Bazan thôn 3, xã Kiến Thành, 

huyện Đắk R’lấp trong thời gian hoàn thiện hồ sơ xin thuê đất để UBND tỉnh cho 
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thuê đất hoạt động khoáng sản theo quy định. Công ty Fico phải nộp tiền thuê đất 

theo quy định đối với diện tích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản trong thời 

gian sử dụng đất mà chưa được UBND tỉnh cho thuê đất hoạt động khoáng sản. 

- Giao Cục Thuế tỉnh tính tiền thuê đất đối với Công ty Fico trong thời gian 

sử dụng đất mà chưa được UBND tỉnh cho thuê đất hoạt động khoáng sản. 

Trên đây là kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật khoáng sản, bảo vệ 

môi trường và đất đai đối với Công ty Fico trong hoạt động khai thác khoáng sản 

tại Mỏ đá Bazan thôn 3, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp./. 
 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Thanh tra tỉnh (để biết); 

- Công ty Fico (thực hiện); 

- UBND huyện Đắk R’lấp (thực hiện);  

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục BVMT, các phòng: KS-TNN, 

QHGĐ, Thanh tra Sở (thực hiện); 

- Trang TTĐT Sở (công khai); 

- Lưu: VT, TTr, ĐTTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Trọng Yên 
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