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THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn đồng thời tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng 

sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

 

Ngày 01/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Đơn 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) về 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 Điểm a, 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. Ngày 04/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 

7543/STNMT-TNKS công khai tên tổ chức đề nghị thăm dò, loại khoáng sản, vị 

trí, diện tích thăm dò trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, trụ sở Sở Tài 

nguyên và Môi trường, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu.  

Đến ngày 30/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Đơn kèm theo 

hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò tại khu vực trên của Công ty cổ phần PG 

Group Như Thanh và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Triệu. Sau 

khi kết thúc 30 ngày thông báo, căn cứ quy định tại điểm b, 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 đã tiến 

hành lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định. Kết 

quả, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân được 

lựa chọn để cấp phép thăm dò, cụ thể như sau:  

I. Thông tin về tổ chức được lựa chọn, loại khoáng sản, vị trí, diện tích đề 

nghị thăm dò:  

1. Tên tổ chức được lựa chọn: 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. 

II. Lý do lựa chọn: 

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn; Công ty cổ phần PG 

Group Như Thanh và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Triệu đều 

giống nhau ở các điều kiện ưu tiên theo quy định tại khoản 2, Điều 25, Nghị định 
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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. Tuy nhiên, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 

Lam Sơn là đơn vị nộp hồ sơ sớm nhất tính theo thời gian ghi trong phiếu tiếp 

nhận hồ sơ (ngày 01/9/2021), trong khi Công ty cổ phần PG Group Như Thanh và 

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Triệu nộp hồ sơ ngày 30/9/2021. 

Do đó, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn là đơn vị được lựa 

chọn để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định tại khoản 3, Điều 25, 

Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 19/11/2016 của Chính phủ.  

III. Đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

- Văn phòng UBND tỉnh thông báo công khai tên tổ chức được lựa chọn để 

cấp phép thăm dò trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh theo nội dung Mục I 

văn bản này.  

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ 

sơ trong phần mềm một cửa đối với hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò của Công ty 

TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn trong giấy bàn giao hồ sơ số: 

000.00.13.H56-210901-0012, kể từ ngày ban hành Thông báo này làm cơ sở để 

tính thời gian thẩm định hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường.  

- Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn đến nhận kết quả giải 

quyết hồ sơ của đơn vị tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh theo thời gian 

đã được điều chỉnh trong phần mềm một cửa của Trung tâm phục vụ hành chính 

công tỉnh.  

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả lựa chọn, đồng thời tiếp nhận 

hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Lam Sơn như trên./. 

Nơi nhận:                                                                            
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Văn phòng UBND tỉnh (để thông báo); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh (để phối hợp); 

- Trung tâm CNTT (để thông báo); 

- Cty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn; 

- Lưu: VT, KS.       
               

 
                         

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 
Phạm Văn Hoành 
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