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    THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản 

ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

 

Ngày 18/7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh nhận được 

hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản đất san lấp tại thôn Thanh Mỹ, 

xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc của Công ty TNHH Cường Trường (địa chỉ tại: 

Nhà ông Nguyễn Huy Hanh, thôn Đông Thanh, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh). Căn cứ điểm a, 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, Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh thông báo công khai tên tổ chức đầu 

tiên nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản, cụ thể như sau: 

1. Tên tổ chức: Công ty TNHH Cường Trường. 

2. Loại khoáng sản: Đất san lấp. 

3. Vị trí, diện tích mỏ: Tại thôn Thanh Mỹ, xã Thượng Lộc, huyện Can 

Lộc; diện tích 1,7 ha, được giới hạn bởi các điểm khép góc 1, 2, 3, 4, 5 cụ thể 

như sau: 

Hệ VN-2000 kinh tuyến trục 1050 30’ múi chiếu 30 

Điểm góc X(m) Y(m) 

1 2035546 521215 

2 2035548 521319 

3 2035439 521323 

4 2035435 521149 

5 2035496 521152 

 

Các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu thăm dò khoáng sản tại khu vực mỏ 

nêu trên thì nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh (hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 1 

Điều 47 Luật Khoáng sản năm 2010), thời gian tiếp nhận hồ sơ trong thời hạn từ 

ngày 26/7/2019 đến 17 giờ 30 phút ngày 26/8/2019. Sau thời gian này, Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh không tiếp nhận hồ sơ theo quy định. 



Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh thông báo để các tổ chức, cá 

nhân có nhu cầu thăm dò khoáng sản biết, tham gia. 

Chi tiết liên hệ: Đ/c Nguyễn Anh Sơn, Phó trưởng phòng Khoáng sản - Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, SĐT: 0915.909.699./. 
  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và  

  UBND tỉnh;                                                 (đăng t/b); 

- Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia, 

  Báo đấu thầu;  

- Trung tâm CNTT, Kỹ thuật TN&MT  

  (đăng t/b trên web Sở);  

- Lưu VT, KS. 
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