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        Kính gửi:  

    - UBND các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc; 

                        - Trung tâm thông tin – Văn phòng UBND tỉnh; 

                        - Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

 Ngày 26 tháng 12 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2755/QĐ-

UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng thông thường tỉnh Bình Thuận năm 2023, kèm theo danh mục 04 

khu vực trong kế hoạch đấu giá (Quyết định này có gửi đến UBND các huyện, thị 

xã, thành phố và Cổng Thông tin điện tử tỉnh). Các khu vực mỏ nằm trong Kế 

hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023 gồm: 

 - Huyện Hàm Thuận Nam: Khu vực cát xây dựng, diện tích 7,0 ha; khu vực 

sét gạch ngói, diện tích 7,56 ha; 

 - Huyện Hàm Thuận Bắc: 02 khu vực cát xây dựng, tổng diện tích 11,95 ha.  

 Căn cứ Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 

2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;  Điểm 3.1 

Mục 3 Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022 của UBND 

tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai danh mục khu vực mỏ 

khoáng sản trong kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023 và có ý 

kiến như sau: 

 1. UBND các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc thông báo và công 

khai danh mục các khu vực mỏ khoáng sản trong kế hoạch đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản năm 2023 và có văn bản gửi UBND cấp xã có các khu vực mỏ trong kế 

hoạch đấu giá biết để quản lý, công khai; cập nhật các khu mỏ nằm trong kế hoạch 

đấu giá năm 2023 vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ đến năm 2030, kế hoạch sử 

dụng đất của huyện năm 2023 làm cơ sở các đơn vị trúng đấu giá và được cấp giấy 

phép khai thác khoáng sản thực hiện thủ tục về đất đai trong khai thác khoáng sản 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Điểm 3.3 Mục 3 Kế hoạch đấu giá kèm theo Quyết 

định số 2755/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022. 

 2. Trung tâm thông tin - Văn phòng UBND tỉnh đăng tải công khai Quyết 

định số 2755/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh, kèm danh 

mục 04 khu vực mỏ khoáng sản trong kế hoạch đấu giá năm 2023 trên trang thông 

V/v thông báo công khai danh mục, kế 

hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng thông thường 

tỉnh Bình Thuận năm 2023 
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tin điện tử của UBND tỉnh; Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Tài nguyên và 

Môi trường đăng tải công khai Công văn này, kèm Quyết định của UBND tỉnh, 

danh mục 04 khu mỏ khoáng sản nằm trong kế hoạch đấu giá năm 2023 trên trang 

thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.   

(có gửi kèm Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh, 

danh mục 04 khu vực mỏ khoáng sản trong kế hoạch đấu giá năm 2023) 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai và mong nhận được sự 

quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.  

Nơi nhận:                  KT. GIÁM ĐỐC  

- Như  trên;                               PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Văn phòng Sở (công khai tại trụ sở làm việc); 

- Chi cục Quản lý đất đai  

(biết, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất); 

- Lưu: VT, TNNKS, Thảo-2b. 

           

 

                Phan Thị Xuân Thu 
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