
 

UBND TỈNH THANH HOÁ 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG            

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

Số:              /STNMT-TNKS 
V/v Thông báo công khai địa điểm cấp 

phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

 Thanh Hoá, ngày        tháng       năm 2021 

 

    Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; 

- Báo Đấu thầu. 
 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Đơn đề ngày 01/9/2021 (kèm theo 

hồ sơ) của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn (do Trung tâm 

hành chính công tỉnh Thanh Hóa chuyển ngày 01/9/2021) về việc đề nghị cấp 

Giấy phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã 

Phượng Nghi, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.  

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 58, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP 

ngày 19/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai tên tổ chức đề 

nghị thăm dò, loại khoáng sản, vị trí, diện tích thăm dò cụ thể như sau: 

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò: Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Lam Sơn; 

Địa chỉ: Lô N2, N3, Khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, 

TP.Thanh Hóa. Điện thoại liên hệ: 0912.245.852. 

2. Tên loại khoáng sản: đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường. 

3. Vị trí, diện tích đề nghị thăm dò: xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh, 

tỉnh Thanh Hóa. Diện tích khu vực thăm dò 9,8 ha                             n 

 ồ kèm   eo) 

4. Thời gian tiếp nhận và thông báo về hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản 

của các tổ chức, cá nhân khác là 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị 

thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn. 

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh thông báo nội dung Văn bản này trên cổng 

thông tin điện tử của UBND tỉnh; Báo Đấu thầu đăng tải thông tin về tổ chức đề 

nghị thăm dò, loại khoáng sản, vị trí, diện tích thăm dò trên Báo Đấu thầu; 

phòng Tài chính - Kế hoạch - Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công khai 

tại hệ thống mạng đấu thầu quốc gia./. 
 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như kính gửi;  

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (p/h); 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Website Sở TN&MT; 

- Lưu VT, KS. 
         (V.Hùng 9-2021) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Phạm Văn Hoành 
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