UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04 /TB-STNMT-TN

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO
Về kết quả lựa chọn tổ chức cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp
tại khu vực núi Gích Dương, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy

Căn cứ quy định của Luật Khoáng sản năm 2010, 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;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 151/UBND-XD
ngày 08/01/2020 về việc lựa chọn đơn vị thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu
san lấp tại khu vực núi Gích Dương 2, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy để phục
vụ các dự án trọng điểm có sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo Quyết định số
1455/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 và Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày
12/5/2020.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai tên tổ chức được lựa
chọn cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác
khoáng sản như sau:
- Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Tuấn Nhân
- Loại khoáng sản: Đất làm vật liệu san lấp.
- Vị trí thăm dò: Khu vực núi Gích Dương 2, xã Thủy Phù, thị xã Hương
Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Diện tích: 18,0 ha.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả lựa chọn tổ chức được
cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng
sản thuộc thẩm quyền cấp phép của tỉnh nhằm phục vụ thi công các dự án có sử
dụng vốn ngân sách gồm: Dự án Chương trình Phát triển các Đô thị loại II (Đô
thị Xanh); Dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2- Cảng hàng không quốc tế Phú
Bài; Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ- La Sơn đi qua địa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh; (để báo cáo)
- UBDN thị xã Hương Thủy;
- UBND xã Thủy Phù;
- Cổng Thông tin điện tử Tỉnh; (để đăng tin)
- Trang Thông tin Điện tử của Sở; (để đăng tin)
- Công ty TNHH MTV Tuấn Nhân;
- Công ty TNHH MTV Kinh doanh Thương mại và
Xây dựng Bảo Lâm
- GĐ và các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TN.
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