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  Kon Tum, ngày          tháng         năm 2020 

 
THÔNG BÁO 

V/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản tại khu vực  
không đấu giá quyền khai thác khoáng 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/UBND-

NNTN 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. 

Ngày 02/11/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 184/TB-

STNMT về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên 
địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 

29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công 
khai tên tổ chức đầu tiên nộp hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản như sau: 

- Tên tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò: Công ty TNHH MTV Thạch Anh Sa. 
- Loại khoáng sản: Đất làm vật liệu san lấp. 
- Vị trí khu vực đề nghị thăm dò: Làng Đăk Ven, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei, 

tỉnh Kon Tum (Số hiệu quy hoạch 12). 
- Ngày tiếp nhận hồ sơ: Ngày 03/11/2020, tại Sở Tài nguyên và Môi trường. 
Các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu  

san lấp tại khu vực nêu trên, nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường, thời 
hạn tiếp nhận hồ sơ trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đầu tiên nộp hồ sơ 
(từ ngày 03/11/2020 đến hết ngày 03/12/2020). Quá thời hạn quy định trên, Sở 
Tài nguyên và Môi trường sẽ không tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân gởi 
đến. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến tất cả các tổ chức, cá nhân có 

liên quan biết./. 

Nơi nhận:            
- UBND tỉnh (b/c);            

- VP UBND tỉnh - CTTĐT ((đăng t/b);   

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (đăng t/b); 
- Báo đấu thầu (đăng t/b); 
- UBND huyện Đăk Glei (biết);  
- UBND xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei (biết);  
- Trung tâm CNTT Sở TN&MT (đăng t/b); 
- Giám đốc Sở (b/c);     
- Lưu: VT, KSHường.     
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