
  

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 12 năm 2022 

  THÔNG BÁO 
Kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất  

san lấp Chư Búk, buôn Bầu, xã Ea Bá, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên 
 

Ngày 21/7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ đề nghị 
cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp, Chư Búk, buôn 
Bầu, xã Ea Bá, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên của Công ty TNHH Nhất Lam; 

Căn cứ khoản 1 điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 
11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Khoáng sản; ngày 27/7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 
228/TB-STNMT công khai thông tin tên đơn vị, loại khoáng sản, vị trí đề nghị 

cấp Giấy phép thăm dò tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường và trang thông 
tin điện tử của UBND Tỉnh, Báo Đấu thầu; thời gian tổ chức, cá nhân có nhu 

cầu thăm dò mỏ đất Chư Búk, buôn Bầu, xã Ea Bá, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú 
Yên nộp hồ sơ đến hết ngày 19 tháng 8 năm 2022;  

Hết thời gian này, ngoài Công ty TNHH Nhất Lam, không có tổ chức, cá 
nhân khác nộp hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản mỏ đất nêu trên.  

Căn cứ khoản 1 điều 25 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 
11 năm 2016 của Chính phủ quy định việc lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp 
giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả lựa chọn đơn vị để cấp 
Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp Chư Búk, buôn Bầu, xã Ea Bá, 

huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên như sau: 

1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Nhất Lam;  

Trụ sở chính tại: 65 Trần Hưng Đạo, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông 
Hinh, tỉnh Phú Yên. 

2. Loại khoáng sản: Đất san lấp. 

3. Vị trí, diện tích: 2,39 ha được giới hạn bởi các điểm khép góc có tọa 

độ theo hệ toạ độ VN-2000, kinh tuyến trục 1080 30’, múi chiếu 30, cụ thể như 
sau: 

Tên mỏ, vị trí 
Diện tích 

(ha) 

Tọa độ các điểm khép góc  

Điểm 
góc 

X (m) Y (m) 

Mỏ đất làm 

vật liệu san 
2,39 1 1.438.471 538.908 



lấp, Buôn 

Bầu, xã Ea 
Bá, huyện 

Sông Hinh, 
tỉnh Phú Yên 

2 1.438.467 538.650 

3 1.438.397 538.582 

4 1.438.390 538.957 

4. Mục đích thăm dò: 

Đánh giá chất lượng, trữ lượng khoáng sản làm cơ sở đề nghị cấp giấy 
phép khai thác để cung cấp nguyên vật liệu phục vụ xây dựng các công trình sử 

dụng ngân sách nhà nước (phát triển hạ tầng giao thông; công trình thủy lợi, 
thủy điện); công trình khắc phục thiên tai, địch họa; khu vực có khoáng sản 

dùng làm vật liệu san lấp phục vụ công trình hạ tầng giao thông, công trình phúc 
lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới (quy định tại điểm đ khoản 1 

Điều 22 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ). 

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ xem xét, tham mưu UBND tỉnh cấp 

Giấy phép khai thác khoáng sản khi việc đề nghị cấp phép phải gắn với mục 
đích phục vụ nguyên vật liệu để xây dựng các công trình/nhóm công trình cụ thể 
trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

5. Việc tổ chức thẩm định, trình cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại vị 
trí trên được Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo quy định hiện hành. 

Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo để Công ty TNHH Nhất Lam 
biết./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (thay b/c); 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Yên 
(đăng tải trên trang Web của Ủy ban); 
- UBND huyện Sông Hinh; 
- Công ty TNHH Nhất Lam; 
- GĐ, các PGĐ; 
- Trung tâm CNTT TN&MT  
(đăng tải trên trang Web của Sở); 

- Lưu: VT, TNNKS, Nhân.(09b). 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Đặng Ngọc Anh  
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