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UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số: 82/TB-STNMT-KS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 01  tháng 7  năm 2019 

THÔNG BÁO 
Lựa chọn tổ chức, cá nhân cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp 

tại khu vực đồi vùng Chòi, phường Hương Chữ, thị Hương Trà 

 

Khu vực quy hoạch khoáng sản đất làm vật liệu san lấp (VLSL) tại khu 

vực đồi vùng Chòi, phường Hương Chữ, thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 

nằm trong Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến 

năm 2020 định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê 

duyệt tại Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 (có ký hiệu QHĐ12). 

Đồng thời, UBND tỉnh đã phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của tỉnh nhằm phục vụ thi công Dự án 

xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ- La Sơn đi qua địa bàn tỉnh, trong 

đó có khu vực đồi vùng Chòi, phường Hương Chữ tại Quyết định số 1455/QĐ-

UBND ngày 18/6/2019. 

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

29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Khoáng sản; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo việc 

lựa chọn tổ chức, cá nhân có nhu cầu thăm dò khoáng sản đất làm VLSL tại khu 

vực đồi vùng Chòi, phường Hương Chữ, tỉnh Thừa Thiên Huế, kể từ ngày 

02/7/2019, với các nội dung như sau: 

1. Thông tin về khu vực quy hoạch thăm dò, khai thác 

Tên mỏ, địa điểm và ký 

hiệu quy hoạch 

Loại 

khoáng 

sản 

Diện 

tích 

Tọa độ các điểm góc khu vực 

(Hệ tọa độ VN2000 múi chiếu 3
0
) 

Điểm 

góc 
X(m) Y(m) 

Đất làm vật liệu san lấp 

(VLSL) tại khu vực đồi 

vùng Chòi, phường 

Hương Chữ, tỉnh Thừa 

Thiên Huế (QHĐ12) 

Đất làm 

vật liệu 

san lấp 

10,0ha 

M1 1.821.140,300 551.806,530 

M2 1.820.956,150 552.146,550 

M3 1.820.747,880 552.023,490 

M4 1.820.906,630 551.660,650 

2. Đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo quy định tại 

Điều 34 của Luật Khoáng sản năm 2010 nếu có nhu cầu thăm dò, khai thác 

khoáng sản tại các khu vực khoáng sản trên thì lập hồ sơ đề nghị cấp phép thăm 

dò theo quy định nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 02/8/2019. 



2 

 

Đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Thừa Thiên Huế đã nhận được hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản khu vực trên 

của tổ chức như sau: 

- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Tuấn Phát đề xuất cấp phép 

thăm dò, khai thác đất làm VLSL tại đồi vùng Chòi, phường Hương Chữ, thị xã 

Hương Trà. 

Kết thúc thời gian thông báo nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ 

tiến hành tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh lựa chọn tổ chức, cá nhân đề nghị 

được thăm dò khoáng sản theo quy định tại Điều 25 Nghị định 158/2016/NĐ-CP 

ngày 29/11/2016 của Chính phủ. 

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

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; (để báo cáo) 

- UBDN thị xã Hương Trà;  

- UBND phường Hương Chữ;  

- Cổng Thông tin điện tử Tỉnh; (để đăng tin) 

- Báo Đấu Thầu; (để đăng tin) 

- Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia (Cục Quản lý 

đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - để đăng tin); 

- Trang Thông tin Điện tử của Sở; (Để đăng tin) 

- Công ty TNHH TM DV VT Tuấn Phát; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, KS 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Văn Thông 
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