
  

UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
______________________________________________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_____________________________________________________________________________________ 

 

Số:       /TB-STNMT 

            

Phú Yên, ngày      tháng  8  năm 2022 

  THÔNG BÁO 
Về việc công khai thông tin vị trí mỏ đất, đá san lấp để tổ chức, cá nhân có 

nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 
________________________________________________ ______________________________ 

 

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010; 

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 844/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh 

Phú Yên về việc phê duyệt danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác 
khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 30/8/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ đề nghị 

cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất, đá san lấp thôn Hòa Mỹ, xã Xuân 
Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên của Công ty Cổ phần Đầu tư Nắng Ban 

Mai; 

Căn cứ Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 

của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai thông tin vị 
trí mỏ đất, đá để tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

thăm dò với nội dung sau: 

1. Tên tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng 

sản đầu tiên: Công ty Cổ phần Đầu tư Nắng Ban Mai. 

2. Loại khoáng sản: Đất, đá san lấp. 

3. Vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản: Thôn Hòa Mỹ, xã Xuân 
Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, cụ thể như sau: 

Tên mỏ, vị trí 
Loại 

khoáng 

sản 

Diện 
tích 

(ha) 

Tọa độ các điểm khép góc (Hệ 

tọa độ VN-2000 kinh tuyến trục 
108030’ múi chiếu 30) Ghi chú 

Điểm 

góc 
X (m) Y (m) 

Mỏ đất, đá san 

lấp thôn Hòa 
Mỹ, xã Xuân 

Cảnh, thị xã 
Sông Cầu, tỉnh 

Phú Yên 

Đất, đá 

san lấp 
4,98 

1 1.498.496 580.558 

 

2 1.498.400 580.766 

3 1.498.215 580.660 

4 1.498.310 580.444 



 
4. Thời gian tiếp nhận và thông báo về hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản 

của tổ chức, cá nhân khác (theo quy định là 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ 
đề nghị thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân đầu tiên). 

5. Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hoạt động khoáng sản theo quy 

định tại Điều 34 Luật Khoáng sản năm 2010 nếu có nhu cầu thăm dò khoáng sản 
mỏ đất, đá nêu trên thì lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò nộp về Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên, địa chỉ: 62 A, Lê Duẩn, Phường 7, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Kết thúc thời gian thông báo nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ 
tổng hợp và tiến hành lựa chọn các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép thăm 

dò khoáng sản mỏ đất, đá nêu trên theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 
158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (thay b/c); 
- VP. UBND Tỉnh (đăng Cổng thông tin điện tử tỉnh); 
- Cty CP Đầu tư Nắng Ban Mai; 
- Báo Đấu thầu; 
- GĐ, các PGĐ; 
- VPĐKĐĐ (đăng Website của Sở và  
hệ thống mạng đấu thầu quốc gia); 
- Lưu: VT, TNN&KS, du(09b); 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

 
Mai Kim Lộc 
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