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THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực 
không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 
 
 

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 4643/UBND-NNTN ngày 17/12/2020 của 
UBND tỉnh, V/v lựa chọn tổ chức để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực 
không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.   

 Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai kết quả việc lựa chọn tổ 
chức được tiến hành các trình tự thủ tục để lập hồ sơ cấp phép thăm dò khoáng 
sản tại điểm mỏ thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cụ thể 

như sau: 
- Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Thạch Anh Sa.  

- Loại khoáng sản: Đất làm vật liệu san lấp. 

- Vị trí điểm mỏ: Làng Đăk Ven, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. 

- Diện tích: 3,9 ha. 

Đề nghị Công ty TNHH MTV Thạch Anh Sa đến Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh để nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.    

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các đơn vị liên quan và Công ty 

TNHH MTV Thạch Anh Sa biết./.  
 

Nơi nhận:  
- Văn phòng UBND tỉnh - Cổng TTĐT (đưa tin); 

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

- Công ty TNHH MTV Thạch Anh Sa (t/h); 

- Giám đốc Sở (b/c); 
- Bộ phận TN&TKQ của Sở TN&MT tại Trung tâm 

PVHCC (lập Phiếu tiếp nhận hồ sơ);                

- Lưu: VT, KSHường.                                                       

              
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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