
 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò  

khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường  

tại khu vực Cốc Coóc - Bản Pò, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì 

 

Ngày 09/9/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường 

tại khu vực Cốc Coóc - Bản Pò, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì. 

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 58 Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 

148/TB-STNMT ngày 09/9/2019 công khai tên đơn vị, loại khoáng sản, vị trí đề 

nghị cấp Giấy phép thăm dò tại khu vực Cốc Coóc - Bản Pò trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh Bắc Kạn và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu; thời 

gian nhận hồ sơ đến hết ngày 08/10/2019. Hết thời gian thông báo, không có 

thêm tổ chức, cá nhân nào nộp hồ sơ.  

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 58 Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau: 

1. Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty Cổ phần Sao Mai Bắc Kạn. 

2. Loại khoáng sản: Cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường. 

3. Vị trí thăm dò: Khu vực Cốc Coóc - Bản Pò, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì. 

4. Diện tích: 9,24 ha. 

* Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc 

Kạn; địa chỉ tại tổ 7B, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

thời gian trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để Công ty Cổ phần Sao Mai Bắc 

Kạn biết và thực hiện các bước tiếp theo./. 

Nơi nhận:             

Gửi bản giấy: 
 - Công ty Cổ phần Sao Mai Bắc Kạn; 

Gửi bản điện tử: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn (đăng tải công khai); 

- UBND huyện Na Rì (biết); 

- UBND thị trấn Yến Lạc (biết); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh VPS; 

- VP Sở (Niêm yết công khai); 

- TT CNTT TNMT (đăng tải công khai); 

- Lưu: VT, Phòng KS-TNN (02b). 

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 10 năm 2019 
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