
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 Đăng tải công khai danh sách khu vực 

không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên 

trang thông tin điện tử của tỉnh. 

 

           Thanh Hoá, ngày        tháng       năm 2023 

  

                                       

                                      Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh. 
 

Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc 

thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh đối với mỏ đất san lấp tại xã Hà Đông, 

huyện Hà Trung. 

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và đề nghị Văn phòng UBND tỉnh 

như sau: 

Tại khoản 3 Điều 22 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 có nội 

dung: “Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm đăng tải công khai danh sách 

khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên trang thông tin điện tử 

của mình”. 

Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng 

tải công khai danh sách khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối 

với mỏ đất san lấp tại xã Hà Đông, huyện Hà Trung trên trang thông tin điện tử 

của tỉnh làm cơ sở để thực hiện các nội dung tiếp theo đảm bảo theo quy định. 

(Gửi kèm theo Quyết định phê duyệt khu vực không đấu giá của UBND 

tỉnh)./. 

Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên; 

- Lưu: VT, KS. 
              (V.Hùng 01/2023) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Sỹ Nghiêm 
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