
 

UBND TỈNH KON TUM 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:               /TB-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Kon Tum, ngày          tháng         năm  

THÔNG BÁO 
V/v phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

  
Căn cứ điểm d, Khoản 1, Điều 22 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. 

Thực hiện nội dung Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của 

UBND tỉnh, V/v Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.   

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo khu vực không đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản cát làm VLXD thông thường trong diện tích đất dự án xây dựng 

công trình Cầu số 3 qua sông Đăk Bla (từ xã Vinh Quang đi phường Nguyễn Trãi), 

thành phố Kon Tum được UBND tỉnh phê duyệt có vị trí cụ thể như sau: 

- Diện tích: 2.122 m2. 

- Địa điểm: Tại sông Đăk Bla, ranh giới xã Vinh Quang và phường Nguyễn 

Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Tổng tài nguyên dự báo: 10.000 m3. 

- Tọa độ các điểm góc giới hạn khu vực:  

 
Hệ tọa độ VN-2000 

Kinh tuyến trục 107030’, múi chiếu 30 

1 1.587.516 551.167 

2 1.587.452 551.170 

3 1.587.451 551.137 

4 1.587.516 551.134 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho các đơn vị liên quan và các tổ 

chức, cá nhân có nhu cầu khai thác khoáng sản biết, tham gia./.  

Nơi nhận:              KT. GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (b/c);              PHÓ GIÁM ĐỐC 

- VP UBND tỉnh-CTTĐT (đưa tin);   

- UBND thành phố Kon Tum (t/b);  

- UBND xã Vinh Quang, phường Nguyễn Trãi (t/b);  

- Trung tâm CNTT Sở TN&MT (đăng t/b); 

- Giám đốc Sở (b/c);                                                                                                               

- Lưu: VT, KS3.     

                  Võ Thanh Hải 
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