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ỦY BAN NHÂN DÂN	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH THUẬN 	                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
											         
Số:     35  /UBND-KTN                        Bình Thuận, ngày   05  tháng 01 năm 2012
V/v dừng hoạt động khai thác titan tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân của Công ty TNHH Thương mại Việt Phát
            Kính gửi: 
       - Sở Tài nguyên và Môi trường;
       - UBND huyện Hàm Tân;
       - Công ty TNHH Thương mại Việt Phát.


Qua xem xét báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 285/BC-STNMT ngày 26 tháng 12 năm 2011 về tình hình khu vực khai thác titan của Công ty TNHH Thương mại Việt Phát bị vở moong khai thác làm tràn nước ảnh hưởng môi trường xung quanh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Việt Phát dừng ngay hoạt động khai thác titan tại khu vực xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân theo Giấy phép số 1617/GP-UBND ngày 23/7/2010 của UBND tỉnh. Công ty TNHH Thương mại Việt Phát khẩn trương khắc phục sự cố do việc khai thác bị vở moong thác làm tràn nước ảnh hưởng môi trường xung quanh; đồng thời, Công ty có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hàm Tân, UBND xã Sơn Mỹ và người dân bị thiệt hại rà soát, thống kê những thiệt hại để bồi thường thỏa đáng cho các hộ dân. 
2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với Công ty TNHH Thương mại Việt Phát để yêu cầu Công ty báo cáo các vấn đề liên quan đến việc khai thác và kết quả khắc phục sự cố; đồng thời, căn cứ các quy định hiện hành để xử lý nghiêm các nội dung vi phạm của Công ty.
Việc bồi thường thiệt hại cho dân, khắc phục sự cố và xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH Thương mại Việt Phát phải thực hiện xong trước ngày 20/01/2012. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh. 
3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát, kiểm tra việc chấp hành dừng khai thác của Công ty TNHH Thương mại Việt Phát và xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật; giám sát việc thực hiện các yêu cầu nêu trên để báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết tiếp theo.
Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH Thương mại Việt Phát nghiêm túc triển khai thực hiện theo chỉ đạo trên./.
		                                			            KT. CHỦ TỊCH
Nơi nhận: 						   	            PHÓ CHỦ TỊCH
- TT/Tỉnh ủy;
- TT/HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Như trên;			Đã ký
- UBND xã Sơn Mỹ;
- Lưu: VT, KT. Vân (8b).   	      
     Nguyễn Ngọc Hai	

