
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /STNMT-KS Hải Dương, ngày       tháng 5 năm 2021

V/v thông báo công khai tên tổ chức được lựa 
chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

Kính gửi: Trung tâm Công nghệ thông tin

Ngày 16/3/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có các văn bản đề nghị 
Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, 
Trung tâm Công nghệ thông tin (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) thông báo 
công khai việc Xí nghiệp công nghiệp xây dựng số 1 đề nghị thăm dò khoáng 
sản (đá phiến sét, đá cát kết, cát bột kết) tại phường Tân Dân, phường Minh Tân 
và phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Từ đó đến nay, không có tổ chức, cá nhân nào nộp hồ sơ đề nghị thăm dò 
khoáng sản với loại khoáng sản ở vị trí, diện tích nêu trên. 

Căn cứ trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản quy định 
tại 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 đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thông báo trên Cổng thông tin điện 
tử của UBND tỉnh nội dung sau:

Xí nghiệp công nghiệp xây dựng số 1; địa chỉ: khu dân cư Bích Nhôi, 
phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã được lựa chọn để cấp 
giấy phép thăm dò khoáng sản (đá phiến sét, đá cát kết, cát bột kết), diện tích 
83.579,1 m2, là phần diện tích còn lại của Giấy phép khai thác khoáng sản số 
2472/GP-UBND ngày 14/7/2006 mà UBND tỉnh đã cấp cho Xí nghiệp công 
nghiệp xây dựng số 1, tại Núi Giếng thuộc phường Tân Dân, phường Minh Tân 
và phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Trung tâm Công nghệ thông tin thông 
báo trên trang thông tin điện tử của Sở nội dung nêu trên./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b'/c); 
- Ông Tạ Hồng Minh, PGĐ Sở (để c/đạo);
- Xí nghiệp công nghiệp xây dựng số 1;
- Lưu: VT, KS, Lc(08b).

GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Thực
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