
       UBND TỈNH BÌNH THUẬN          CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
        Số: 1736/TB-STNMT                           Bình Thuận, ngày  04  tháng 8  năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc chấm dứt thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định 

đối với mỏ cát xây dựng tại xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam 

 

           Kính gửi: Công ty TNHH XD thương mại phát triển nhà Hải Châu 
(Đ/c: 16 Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh) 

   

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UND tỉnh tại Công văn số 2414/UBND-KT 

ngày 28 tháng 7 năm 2022 về mỏ cát cây dựng tại xã Tân Lập, huyện Hàm 

Thuận Nam. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo chủ trương của UBND tỉnh chấm 

dứt thực hiện các trình tự thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ cát xây 

dựng xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam theo Giấy phép thăm dò khoáng sản 

số 660/GP-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh đã cấp cho Công 

ty TNHH XD thương mại phát triển nhà Hải Châu. 

UBND tỉnh giao UBND huyện Hàm Thuận Nam căn cứ nhu cầu sử dụng 

khoáng sản cát xây dựng trên địa bàn và các vấn đề liên quan, đề xuất đưa vào 

Quy hoạch khoáng sản, kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho năm 

tiếp theo để triển khai đấu giá đúng theo quy định hiện hành; trường hợp việc 

đưa vào khai thác khoáng sản không khả thi, người dân không đồng tình và 

không có hiệu quả kinh tế thì đưa ra khỏi quy hoạch khoáng sản để quy hoạch sử 

dụng đất cho mục đích khác phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến Công ty TNHH XD thương 

mại phát triển nhà Hải Châu được biết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc Sở; 

- Sở Xây dựng; 

- UBND huyện Hàm Thuận Nam;    
- UBND xã Tân Lập; 

- Trung tâm CNTT Sở TNMT (đưa tin); 

- Lưu: VT, TNNKS, Dũng. 

    KT. GIÁM ĐỐC  

     PHÓ GIÁM ĐỐC     

 

 

 

 

  

   Phan Thị Xuân Thu   
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