
  UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2895  /STNMT-KS 
V/v đăng thông báo lựa chọn tổ chức lập 

hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng 

sản mỏ đất san lấp núi Nấy, xã Xuân 

Liên, huyện Nghi Xuân 

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 10 năm 2018 

 

 

Kính gửi: Đài phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. 

  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5613/UBND-

NL2 ngày 17/9/2018 về việc phương án xử lý mỏ đất khu vực núi Nấy, xã Xuân 

Liên, huyện Nghi Xuân; Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Đài phát thanh 

và Truyền hình Hà Tĩnh phát sóng nội dung như sau: 

1. Nội dung phát sóng. 

Thông báo lựa chọn tổ chức lập hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản 

mỏ đất san lấp núi Nấy, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân như sau: 

- Diện tích: 3,0 ha.  

- Trữ lượng đất san lấp: 826.336 m
3
. 

- Giá nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 6.970.000.000 đồng (Sáu 

tỷ chín trăm bảy mươi triệu đồng). 

- Thời gian nộp Đơn đề nghị lập hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng 

sản: Từ ngày thông báo đến 17 giờ ngày 26/10/2018. Địa điểm tiếp nhận: Phòng 

Khoáng sản - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh (Địa chỉ: Số 12A, 

đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh). 

 Mọi chi tiết xin liên hệ: Đ/c Nguyễn Văn Thành - Trưởng phòng Khoáng 

sản - Sở Tài nguyên và Môi trường; SĐT: 0919.997.386.   

2. Thời gian thông báo. 

Phát sóng 02 lần, mỗi lần cách nhau 03 ngày, bắt đầu từ ngày 11/10/2018 

(khung giờ phát sóng lúc 20 giờ 20 phút). 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Đài phát thanh và Truyền hình Hà 

Tĩnh quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Web site Sở TN&MT (để đăng tin); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở;         

- Lưu: VT, KS.                                                             

 GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

   Hồ Huy Thành 
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