
 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

CÔNG NGHIỆP 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

      Thừa Thiên Huế, ngày  08  tháng 4 năm 2022 

Số: 742/KKTCN-QHXDTNMT 

V/v đăng tải thông tin tiếp nhận hồ sơ để 

cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật 

liệu san lấp tại khu vực núi Mỏ Diều. 

 

 

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được 

Đơn đề nghị (kèm theo hồ sơ) của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Địa ốc 

Nam Á về việc xin thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực núi 

Mỏ Diều, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 02/3/2022 

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp đã ban hành Thông báo số 427/TB-

KKTCN công khai thông tin đơn vị xin thăm dò theo quy định. Hết thời hạn 30 

ngày kể từ ngày Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp ban hành Thông báo số 

427/TB-KKTCN ngày 02/3/2022 và chỉ có 01 đơn vị là Công ty Cổ phần Đầu tư 

Thương mại Địa ốc Nam Á nộp hồ sơ. Qua xem xét hồ sơ xin cấp phép thăm dò 

khoáng sản của Công ty, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp nhận thấy hồ sơ do 

Công ty nộp đầy đủ theo quy định; ngày 06/4/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế, 

công nghiệp đã ban hành Thông báo số 718/TB-KKTCN về việc tiếp nhận hồ sơ 

để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực núi Mỏ Diều 

của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Địa ốc Nam Á. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 58 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, trường hợp lựa chọn được hồ sơ của tổ chức, cá nhân để cấp phép thăm dò, 

cơ quan tiếp nhận thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn tại trụ 

sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cấp phép. Vì vậy, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh kính đề nghị Cổng 

thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải thông tin tiếp nhận hồ sơ để cấp 

phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực núi Mỏ Diều của 

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Địa ốc Nam Á lên trang thông tin điện tử 

của tỉnh (Đính kèm Thông báo số 718/TB-KKTCN ngày 06/4/2022 của Ban Quản 

lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế). 

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh kính đề nghị Cổng thông tin 

điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm, hỗ trợ thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TB và PTB N.C.Bình; 

- Các phòng: VP, QHXDTNMT; 

- Lưu: VT, NL.  
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PHÓ TRƯỞNG BAN 
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