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THÔNG BÁO

V/v các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng
sản đất san lấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;
Thực hiện nội dung Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh, V/v Phê duyệt bổ sung danh mục khu vực không đấu giá
quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Công văn số 3712/UBNDNNTN ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, V/v phúc đáp Văn bản
số 2626/STNMT-KS ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo gồm có 09 khu vực khoáng sản đất
làm vật liệu san lấp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt không đấu giá quyền
khai thác khoáng sản thuộc địa bàn các huyện: Đăk Glei, Đăk Tô, Tu Mơ Rông và
Sa Thầy, cụ thể:
(Có Phục lục kèm theo).
Các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản có nhu cầu thăm dò khoáng sản tại
các khu vực trên nộp hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản về Sở Tài nguyên và Môi
trường (địa chỉ: 06 Ngô Thì Nhậm, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh
Kon Tum).
Về Hồ sơ tham gia đề nghị niêm phong và lập với thành phần được quy định tại
Khoản 1 Điều 49 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của
Chính phủ.
Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo đến tất cả các đơn vị, tổ
chức, cá nhân có có nhu cầu hoạt động khai thác đất san lấp biết tham gia./.
Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh - CTTĐT (đăng t/b);
- UBND các huyện: Đăk Glei, Đăk Tô,
Tu Mơ Rông và Sa Thầy (t/b);
- UBND các xã: Đăk Pék, Đăk Long và Đăk
Môn, huyện Đăk Glei (t/b);
- UBND các xã: Văn Lem, Diên Bình và thị trấn
Đăk Tô, huyện Đăk Tô (t/b);
- UBND xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông (t/b);
- UBND xã Sa Nhơn và thị trấn Sa Thầy, huyện
Sa Thầy (t/b);
- Trung tâm CNTT Sở TN&MT (đăng t/b);
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, KSHường.
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