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THÔNG BÁO
V/v tiếp nhận hồ sơ và công khai tổ chức đầu tiên nộp hồ sơ đề nghị thăm dò đá
Bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Ea Su, xã Ea Phê, huyện
Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk
Ngày 29 tháng 4 năm 2020, Sở Tải nguyên và Môi trường nhận được hồ
sơ đề nghị thăm dò đá Bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Ea
Su, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk của Công ty TNHH TV. Căn cứ 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, Sở Tài nguyên và Môi trường
thông báo công khai thông tin tổ chức đầu tiên nộp hồ sơ đề nghị thăm dò
khoáng sản, cụ thể như sau:
1. Tên tổ chức đầu tiên nộp hồ sơ: Công ty TNHH TV.
Trụ sở tại: số 79A, Km 6, QL 27, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk
Lắk; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 6000972398 đăng ký lần đầu
ngày 18/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 31/3/2020 do Sở Kế hoạch
và Đầu tư tỉnh Đăk Lăk cấp..
2. Loại khoáng sản đề nghị thăm dò: Đá Bazan làm vật liệu xây dựng
thông thường.
3. Vị trí khu vực đề nghị thăm dò: Mỏ đá Ea Su, xã Ea Phê, huyện
Krông Pắk với diện tích 1,5 ha, được giới hạn bởi các các điểm góc có tọa độ hệ
toạ độ VN 2000 kinh tuyến trục 108° 30’ múi chiếu 3°, cụ thể như sau:
Điểm góc
M1
M2
M3
M4

Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 108030’, múi chiếu
30
X(m)

Y(m)

1411560.39
1411469.33
1411523.86
1411365.55

483189.39
483340.91
483394.31
483222.19

Khu vực xin thăm dò nêu trên thuộc khu vực không đấu giá quyền khai
thác khoáng sản đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 750/QĐUBND ngày 30/3/2016.
Thời gian tiếp nhận và thông báo về hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản
của các tổ chức, cá nhân khác là 30 ngày, kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2020. Hết
thời hạn thông báo nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ không tiếp nhận
hồ sơ và tiến hành lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng
sản theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 Nghị định 158/2016NĐ-CP

ngày 29/11/2016 của Chính phủ.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai đế các tổ chức, cá
nhân được biết./.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh (b/c);
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Công ty TNHH TV;
- Sở TTTT ( để đăng tải)
- TTHC công tỉnh Đắk Lắk ( công khai)
- Trung tâm CNTT-Sở TNMT (để đăng tải)
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Lưu: VT, KS (8b).
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