CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND TỈNH KON TUM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:225

Kon Tum, ngày 15 tháng 10 năm 2019

/TB-STNMT

THÔNG BÁO
Kết quả lựa chọn tổ chức lập hồ sơ khai thác khoáng sản đá làm VLXD TT
trong phạm vi diện tích đất dự án đầu tư xây dựng công trình

Căn cứ điểm c, Khoản 1, Điều 58 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 Công văn số 2631/UBND-NNTN ngày 10/10/2019 của
UBND tỉnh, V/v lựa chọn đơn vị khai thác khoáng sản đá làm VLXDTT trong diện
tích đất dự án xây dựng công trình.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai tên tổ chức được lựa
chọn để tiến hành các trình tự thủ tục để lập hồ sơ Đăng ký khu vực, công suất,
khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu
xây dựng thông thường trong phạm vi diện tích dự án đầu tư xây dựng công trình,
cụ thể như sau:
- Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Ngọc Linh Kon Tum.
- Loại khoáng sản: Đá làm vật liệu xây dựng thông thường.
- Vị trí khai thác: Tại thôn Tân Ba, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon
Tum (nằm trong phạm vi xây dựng công trình Thủy điện Đăk Psi 1 do Công ty Cổ phần
Thủy điện Ry Ninh II – Đăk Psi làm chủ đầu tư).
- Diện tích: 1.900 m2.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các đơn vị liên quan và Công ty
TNHH Đầu tư và Xây dựng Ngọc Linh Kon Tum biết./.
Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh - Cổng TTĐT (đưa tin);
- Trung tâm CNTT Sở TN&MT (đăng t/b);
- Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Ngọc Linh
Kon Tum (t/h);
- Lưu: VT, KS3.
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