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Số:        /TB-STNMT 

            

Phú Yên, ngày      tháng 12 năm 2022 

  THÔNG BÁO 
Về việc công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò 

khoáng sản mỏ đất san lấp thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Lộc,  
thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 

 

Ngày 15 tháng 9 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ 
đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp thôn Mỹ Lộc, xã 

Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng - 
Thương mại Bình An;  

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 20/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 
289/TB-STNMT công khai 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, thời gian lựa chọn đến hết ngày 14 tháng 10 năm 2022; hết 

thời gian này, ngoài Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng - Thương mại Bình An, 
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 công khai tên tổ chức được lựa 

chọn để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp thôn Mỹ Lộc, xã 
Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên như sau: 

1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng - Thương mại Bình An; 

trụ sở chính tại số 581 Nguyễn Tất Thành, xã Bình Kiến, Tp Tuy Hòa, 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: 

Điểm góc 
Toạ độ 

X (m) Y (m) 

1 1505.494 575.419 

2 1505.376 575.460 



Điểm góc 
Toạ độ 

X (m) Y (m) 

3 1505.231 575.417 

4 1505.250 575.341 

5 1505.498 575.352 

4. 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 Cổ phần Đầu tư Hạ 
tầng - Thương mại Bình An 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 TX Sông Cầu; 
- Cty CP ĐTHT-TM Bình An; 
- GĐ, các PGĐ; 
- VPĐKĐĐ 
(đăng tải trên trang Web của Sở); 

- Lưu: VT, TNN&KS, d(07b). 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
Đặng Ngọc Anh  
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