
UBND TỈNH HÀ TĨNH 
SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 985 /STNMT-KS 
V/v tạm dừng phiên đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản. 

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 4 năm 2019 

                            

Kính gửi:    

 - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

- Hội đồng đấu giá quyền KTKS; 

- UBND huyện Thạch Hà;  

- Các tổ chức đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá quyền  

  khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại thôn  

  Lâm Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà. 
 

Ngày 08/4/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Đơn đề nghị về 
việc thông báo quá trình thu hồi đền bù GPMB và chi trả tiền đền bù đề ngày 
29/3/2019 của ông Phan Văn Hóa từ UBND huyện Thạch Hà (ông Phan Văn 
Hóa hiện đang chấp hành án phạt tù tại đội 42 phân trại số 1 trại giam Xuân Hà, 
tỉnh Hà Tĩnh, là chồng bà Nguyễn Thị Bích; bà Nguyễn Thị Bích là người đứng 
tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc khu vực mỏ đất san lấp tại 
thôn Lâm Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà). Nội dung Đơn đề nghị: Tuyệt đối 
không được thực hiện các giao dịch như chuyển nhượng, tặng, cho đối với các 
thửa đất nêu trên khi chưa có sự đồng ý của tôi; nếu có các dự án mà phải thu 
hồi các thửa đất nói trên theo quy định thì phải thông báo cho tôi; nếu chi trả 
tiền đền bù thì chỉ chi trả 50% trên tổng số tiền đền bù hỗ trợ GPMB cho bà 
Nguyễn Thị Bích.  

Do khu vực mỏ đang có sự tranh chấp dân sự về quyền sử dụng đất, nên 
sẽ khó khăn về công tác đền bù, GPMB cho đơn vị trúng đấu giá quyền khai 
thác khoáng sản. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh, Hội 
đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh tạm dừng chưa tổ chức đấu giá 
quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại thôn Lâm Sơn, xã Bắc Sơn, huyện 
Thạch Hà. Thay mặt Hội đồng đấu giá quyền KTKS, Sở Tài nguyên và Môi 
trường xin lỗi các tổ chức đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng 
sản mỏ đất san lấp tại thôn Lâm Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà về việc tạm 
dừng phiên đấu giá mỏ đất nêu trên, Sở sẽ làm các thủ tục trả lại tiền đặt trước 
cho các đơn vị sau 03 ngày làm việc kể từ ngày UBND tỉnh quyết định dừng 
phiên đấu giá. 

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND 
tỉnh, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh./. 

 Nơi nhận: 
 - Như trên;   

 - PCT UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn (báo cáo); 

 - Giám đốc Sở; 

 - Lưu VT, KS. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Huy Thành 
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