
THÔNG BÁO 

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

 

Căn cứ 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 2197/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc phê duyệt danh mục khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng  

thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn thông báo công khai tên tổ 

chức đầu tiên nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực 

khoáng sản không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau: 

1. Tên tổ chức: Doanh nghiệp tư nhân Thành Long Bắc Kạn; 

2. Loại khoáng sản: Đá vôi; 

3. Vị trí khu vực đề nghị thăm dò: Mỏ đá vôi Bản Lẹng thuộc thôn Bó 

Tình, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; 

4. Diện tích: 0,98 ha; 

5. Tọa độ các điểm khép góc khu vực thăm dò: 

Điểm 

góc 

Hệ tọa độ VN 2000 

KTT 106
0
30’ múi chiếu 3

0
 

Diện tích 

(ha) 
X (m) Y (m) 

A 2465727,86 440037,34 

0,98 
B 2465707,95 440127,17 

C 2465604,15 440104,13 

D 2465625,07 440013,31 

6. Ngày nhận hồ sơ: 10/8/2018. 

Các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu, nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép 

thăm dò khoáng sản tại Sở Tài nguyên và Môi trường đến hết ngày 08/9/2018.  

Quá thời hạn nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn không 

tiếp nhận hồ sơ theo quy định./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử 
- UBND tỉnh (b/c); 

- TT Công báo - Tin học, VP UBND tỉnh (đăng tải); 

- GĐS; 

- CVPS; 

- Trung tâm CNTT TNMT (đăng tải); 

Gửi bản giấy: 
- VPS (niêm yết); 

- Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

- Báo Đấu thầu; 

- Phòng KS (02b); 

- Lưu VT,KS 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số         /TB-STNMT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                

Bắc Kạn, ngày         tháng 8 năm 2018 
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