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: 95 /TB-STNMT
Kon Tum, ngày 07 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị khai thác khoáng sản ở
khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình
Thực hiện nội dung Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của
UBND tỉnh Kon Tum, V/v phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác
khoáng sản.
Ngày 12/5/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 56/TBSTNMT V/v khu vực không đấu giá quyền khai tháckhoáng sản đất sét làm vật
liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum, công khai trên Cổng thông
tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, gửi
UBND thành phố Kon Tum và các địa phương có liên quan để các tổ chức, cá
nhân có nhu cầu khai thác khoáng sản biết, nộp hồ sơ.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai tên tổ chức đầu tiên nộp
hồ sơ xin đề nghị khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công
trình, cụ thể như sau:
- Tên tổ chức: Công ty TNHH Hòa Nghĩa.
- Loại khoáng sản: Đất sét làm VLXD thông thường.
- Vị trí khai thác: Thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon
Tum (Thuộc khu vực dự án Dự án Nhà máy sản xuất gốm sứ, vật liệu xây dựng
chất lượng cao tại xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum của Công
ty TNHH Hòa Nghĩa).
- Ngày tiếp nhận hồ sơ: Ngày 05/7/2021, tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị khai thác khoáng
sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình của Công ty TNHH Hòa Nghĩa
(đến hết ngày 05/8/2021). Sở Tài nguyên và Môi trường không tiếp nhận hồ sơ
của các tổ chức, cá nhân khác nếu nộp quá thời hạn này.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức, cá nhân biết./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh - Cổng TTĐT (đăng t/b);
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (đăng t/b);
- Báo đấu thầu (đăng t/b);
- UBND thành phố Kon Tum (biết);
- UBND phường Ngô Mây (biết);
- Công ty TNHH Hòa Nghĩa (biết);
- Trung tâm CNTT Sở TN&MT (đăng t/b);
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, TNKSNDMH.
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