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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ đất san lấp 

 thôn Cóc Dỹ, xã Đồng Tân và xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng 

 

 Ngày 02/11/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ của 

Công  ty TNHH kinh doanh thương mại An Thinh Phát (Tổ chức đầu tiên; địa 

chỉ: Khu Tân Mỹ 2, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) đề nghị 

cấp giấy phép thăm dò mỏ đất san lấp thôn Cóc Dỹ, xã Đồng Tân và xã Cai 

Kinh, huyện Hữu Lũng. 

Căn cứ Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn 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: 

 

Loại  

khoáng sản 

Vị trí khu vực 

thăm dò 

Diện tích 
(ha) 

Tọa độ điểm khép góc 

 khu vực thăm dò 

(Hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 

107015’, múi chiếu 30) 

Điểm góc X (m) Y (m) 

Đất san lấp làm 

vật liệu xây 

dựng thông 

thường 

Mỏ đất san lấp 

thôn Cóc Dỹ, 

xã Đồng Tân 

và xã Cai Kinh, 

huyện Hữu 

Lũng 

21,3 

1 2383 396 409 515 

2 2383 185 409 698 

3 2382 956 409 673 

4 2382 843 409 579 

5 2382 734 409 341 

6 2382 980 409 185 

7 2383 164 409 260 

 

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 02/12/2021.  

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. 



2 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường (đăng 

Website); 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn; 

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- UBND xã Đồng Tân và xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng; 

- Công  ty TNHH kinh doanh thương mại An Thịnh Phát; 

- Lưu: VT, NKS. 

 GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 

  Bùi Văn Côi 
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