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THÔNG BÁO 

Lựa chọn đơn vị cấp phép khai thác theo tiêu chí điều chỉnh mục tiêu tại 

các vị trí mỏ đất làm vật liệu san lấp đã được UBND tỉnh cấp phép không 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép  

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

 Theo nội dung Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của 

UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định số 1455/QĐ-

UBND ngày 18/6/2019 phê duyệt bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của tỉnh Thừa Thiên Huế để thực 

hiện lựa chọn đơn vị khai thác theo quy định của pháp luật.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9302/UBND-

TN ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh; theo nội dung Công văn đề xuất của các 

chủ đầu tư đã được cấp phép khai thác đất làm vật liệu san lấp không thông qua 

đấu giá. Đồng thời, căn cứ sự cần thiết điều chỉnh mục tiêu cung cấp đối với các 

mỏ đất làm VLSL đã hoàn thành nhiệm vụ khai thác theo mục tiêu đã cấp và 

theo quy định Luật Khoáng sản 2010, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo 

lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp phép khai thác đất làm vật liệu san lấp tại các 

vị trí mỏ đã cấp và đang hoạt động trên cơ sở điều chỉnh mục tiêu cấp phép khai 

thác, cụ thể: 

1. Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn, 

huyện Phong Điền với diện tích 7,515ha đã cấp phép khai thác cho Công ty 

TNHH Quý Hưng. 

2. Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực vùng đồi Vùng Chòi, phường 

Hương Chữ, thị xã Hương Trà với diện tích 6,83ha đã cấp phép khai thác cho 

Công ty TNHH MTV Hải Quốc Toàn (đại diện cho Liên danh Công ty Cổ phần 

Thành An và Công ty TNHH MTV Hải Quốc Toàn). 

3. Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực đồi Trốc Voi 2, phường Thủy 

Phương, thị xã Hương Thủy với diện tích 9,55ha đã cấp phép khai thác cho 

Công ty TNHH Xây dựng Minh Nhật. 

4. Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực đồi Trốc Voi 2, phường Thủy 

Phương, thị xã Hương Thủy với diện tích 5,42ha đã cấp phép khai thác cho 

Công ty TNHH MTV Tuấn Nhân. 

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu lập hồ sơ theo quy định, đảm bảo mục 

tiêu khai thác nhằm phục vụ các hoạt động theo quy định tại điểm đ khoản 1 

Điều 22 của 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. 



 

Thời gian Thông báo và nhận hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày ban hành 

Thông báo này. Kết thúc thời gian thông báo nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi 

trường sẽ tiến hành tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh theo quy định. 

Sở Tài nguyên và Môi trường xin Thông báo./. 

  

Nơi nhận:                                                
- UBND tỉnh (b/c); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TN. 
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