
 

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; 

- Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia. 
 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Đơn đề ngày 15/11/2021 (kèm theo 

hồ sơ) của Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Phát triển hạ tầng Vạn Cường (do 

Trung tâm hành chính công tỉnh Thanh Hóa chuyển ngày 16/11/2021) về việc đề 

nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông 

thường tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, 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 Đầu tư thương 

mại và Phát triển hạ tầng Vạn Cường; MST: 2801137063; Địa chỉ: 268 Phố Tây 

Sơn, phường An Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại liên hệ: 

0913293183. 

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

3. Vị trí, diện tích đề nghị thăm dò: Xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa. Diện tích khu vực thăm dò 6,46 ha                             n    

kèm theo) 

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 Đầu tư thương mại và Phát triển hạ 

tầng Vạn Cường. 

Đề nghị các đơn vị đăng tải nội dung Văn bản này theo quy định tại khoản 

1, Điều 58, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 19/11/2016 của Chính phủ, cụ 

thể như sau: Văn phòng UBND tỉnh đăng tải trên cổng thông tin điện tử của 

UBND tỉnh; Báo Đấu thầu đăng tải trên Báo Đấu thầu; Trung tâm đấu thầu qua 

mạng quốc gia đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Trung tâm Công 

nghệ thông tin công khai tại trụ sở cơ quan./. 
 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như kính gửi;  

- Giám đốc Sở (b/c); 

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

- TT Công nghệ thông tin (để t/h)); 

- Lưu VT, KS. 
         (Biên 11-2021) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

Phạm Văn Hoành 
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