Theo Thông t, á khi là á t nhiên bao gm á magma, á trm tích, á bin cht dng khi lin, không b nt n. á
khi s dng làm p lát (á p lát) là khi á có kích thc ln hn hoc bng 0,4m3, s dng dng nguyên khi hoc gia
công thành dng tm dùng làm trang trí, p, lát. á khi s dng làm m ngh (á m ngh) là khi á có kích thc ln
hn hoc bng 0,1m3, s dng dng nguyên khi hoc gia công, ch tác to ra các sn phm m ngh.
Quá trình thm dò phi tuân th nguyên tc t khái quát n chi tit, mng li t tha n dày; ni dung công vic ca
tng công on phi thc hin y , úng k thut; mc nghiên cu m phi m bo c s v s liu, tài liu xác nh c cht lng,
tr lng và kh nng khai thác á khi s dng làm p lát, m ngh và áp ng các yêu cu v bo v môi trng theo
quy nh ca pháp lut.
Thông t nêu rõ, công trình thm dò á p lát, á m ngh bo m thc hin các ni dung chính sau: S dng các
công trình khoan, khai ào, dn sch va l, o khe nt, trm o m tng ln và moong khai thác th ánh giá kh
nng thu hi, cht lng á và khoanh ni thân khoáng. La chn công trình thm dò phù hp vi iu kin th nm, cu
to ca thân khoáng, chiu dày, c tính lp ph và b mt a hình. B trí các công trình thm dò bo m khng ch
ht b dày thân khoáng hoc t chiu sâu d kin khai thác trong phm vi ranh gii thm dò.
B trí phù hp mng li các trm o khe nt bo m thu thp y các s liu nhm xác nh nguyên khi ca á. Thc hin
o khe nt trên nn khoan hoc gn k v trí l khoan kt hp x lý khe nt trên mt và di sâu. Không o khe nt ti
các công trình có n mìn.
T l ly mu lõi khoan qua thân khoáng phi t ti thiu 85%, qua các tng á xen kp hoc á vây quanh phi t ti
thiu 80%.
Tính tr lng và tài nguyên
Thông t nêu rõ, phi lp bình , các mt ct, mô hình thân khoáng th hin y thông tin v kt qu thm dò tính
tr lng, tài nguyên.
Tr lng, tài nguyên á khi s dng làm p lát, m ngh và á không t ch tiêu i kèm c tính theo phng pháp mt
ct song song thng ng hoc phng pháp ng cao tuyn hoc phng pháp khi a cht. u tiên s dng các phn
mm máy tính lp mô hình khi tính tr lng và tài nguyên.
n v tính tr lng, tài nguyên á khi s dng làm p lát, m ngh và á không t ch tiêu i kèm, á bóc là m3.
Thông t có hiu lc t 20/10/2020.
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

