
     UBND TỈNH HÀ TĨNH 

     SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

    Số:  557 /STNMT-KS 

    V/v: khẩn trương hoàn thiện và nộp hồ sơ 

đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản mỏ 

sét xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Hà  Tĩnh, ngày  06 tháng 3 năm 2019 

                  
 

                       Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại An Thuận Phát 
 
 

   
Ngày 01/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ đề nghị 

cấp phép khai thác mỏ sét xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh của Công ty TNHH 

Thương mại An Thuận Phát, sau khi kiểm tra, rà soát và đối chiếu các quy định 

hiện hành, do thành phần, nội dung hồ sơ của đơn vị lập chưa đúng theo quy 

định, do vậy Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2801/STNMT-KS 

ngày 02/10/2018 gửi Trung tâm hành chính công tỉnh để thông báo cho Công ty 

TNHH Thương mại An Thuận Phát được biết và hoàn chỉnh lại hồ sơ. Tuy nhiên 

đến nay, Công ty TNHH Thương mại An Thuận Phát chưa có hồ sơ hoàn chỉnh 

lại nộp về Trung tâm hành chính công tỉnh. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1038/UBND-

NCPC ngày 27/02/2019 về việc đôn đốc xử lý hồ sơ chờ bổ sung trên Hệ thống 

phần mềm Dịch vụ công trực tuyến, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công 

ty TNHH Thương mại An Thuận Phát khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép khai thác khoáng sản mỏ sét xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh và nộp về 

Trung tâm hành chính công tỉnh trước ngày 20/3/2019 để được xử lý.  

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo và yêu cầu Công ty TNHH 

Thương mại An Thuận Phát khẩn trương triển khai thực hiện. 

 
 Nơi nhận:     
 - Như trên; 

 - UBND tỉnh (để b/c); 

- Trung tâm hành chính công tỉnh (để biết); 

 - Giám đốc Sở; 

 - Lưu VT, KS.                                                                                               

                             

                  GIÁM ĐỐC 
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