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THÔNG BÁO 

V/v tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản 

 

 Căn cứ khoản 1 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. 

Căn cứ Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh 
Lào Cai về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lào Cai 

đến năm 2022, định hướng đến 2030. 

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt danh mục và bản đồ khu vực không đấu giá quyền khai thác 
khoáng sản tỉnh Lào Cai (điểm mỏ trước đây đã được UBND tỉnh cấp giấy phép 
khai thác số 3263/QĐ-UBND ngày 04/11/2008 cho Công ty Cổ phần Khai 

khoáng Minh Đức). 

          Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai tên tổ chức đầu tiên 

nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá 
quyền khai thác khoáng sản như sau: 

 1. Tên tổ chức: Công ty TNHH Thương mại Bát Xát. 

          2. Loại khoáng sản: đá làm VLXD thông thường. 

          3. Vị trí thăm dò: thôn Tùng Sáng, xã A Mu Sung, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai. 

4. Diện tích: 2,6 ha. 

 5. Tọa độ các điểm khép góc khu vực mỏ: (có sơ đồ kèm theo). 

 6. Ngày tiếp nhận hồ sơ: ngày 22/3/2022. 

          Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 
thăm dò theo hình thức không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đá nêu 
trên từ ngày 22/3/2022 đến hết ngày 20/4/2022 của các tổ chức, cá nhân khác có 

nhu cầu. 

  Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các cơ quan có liên quan và 
các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp phép thăm dò khoáng sản được biết./. 
 

Nơi nhận: 

- VP UBND tỉnh (đăng cổng TTĐT tỉnh); 
- VP Sở (Đăng cổng TTĐT Sở TNMT); 
- UBND huyện Bát Xát (niêm yết công khai); 
- UBND xã A Mu Sung (niêm yết công khai); 
- Hệ thống mạng đấu thầu QG, Báo đấu thầu; 
- Ban Giám đốc Sở; 
- Lưu: VT, BP “1 cửa”, KSN (2). 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

Hồ Cao Khải 
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