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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò  

mỏ cát, sỏi Nhật Tiến 1, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng 

 
Ngày 08/8/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ của Công 

ty TNHH một thành viên kinh doanh vật liệu xây dựng Thành Đạt (Tổ chức đầu 

tiên) đề nghị cấp giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi Nhật Tiến 1, xã Nhật Tiến, 

huyện Hữu Lũng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công 

văn số 2985/VP-KTN ngày 31/7/2018 của Văn phòng UBND tỉnh giao Sở Tài 

nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn 

Công ty TNHH Một thành viên kinh doanh vật liệu xây dựng Thành Đạt lập hồ 

sơ đề nghị cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát, sỏi thông thường tại xã Nhật Tiến, 

huyện Hữu Lũng theo quy định hiện hành. 

Căn cứ Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; thực hiện quy định về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

theo quy định tại Điểm a 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, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau: 
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X (m) Y (m) 

Cát, sỏi 

làm vật 

liệu xây 

dựng 

thông 

thường 

Mỏ cát, 

sỏi Nhật 

Tiến 1, 

xã Nhật 

Tiến, 

huyện 

Hữu 

Lũng 

 

Khu I 

1,6 ha 

01 2383 760 403 597 

02 2383 751 403 528 

03 2383 734 403 465 

04 2383 682 403 420 

05 2383 630 403 427 

06 2383 557 403 457 

Khu II 

3,0 ha 

07 2382 998 403 262 

08 2383 025 403 223 

09 2383 046 403 077 

10 2382 977 402 957 

11 2382 935 402 967 

12 2382 881 403 133 
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Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức, cá nhân đủ điều 

kiện đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định tại Điều 34 Luật 

Khoáng sản năm 2010 có nguyện vọng được thăm dò khoáng sản tại vị trí nêu 

trên nộp hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 09/9/2018. Sau thời 

gian này, Sở Tài nguyên và Môi trường không tiếp nhận hồ sơ và tiến hành lựa 

chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và 

Môi trường (đăng Website); 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 

- Công ty TNHH MTV kinh doanh vật liệu xây 

dựng Thành Đạt; 

- Lưu: VT, NKS, Th. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

đã ký 

 

 

 Nguyễn Đình Duyệt 
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