
       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: 2984/TB-STNMT                       Bình Thuận, ngày  14  tháng  11   năm 2022 

         

           THÔNG BÁO 

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

hiện hành đối với mỏ vật liệu san lấp khu vực Đông Nam núi Cà Tăng,  

xã Phan Điền và xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình.  

 

      Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế - Xây dựng Hoàng Gia. 

Căn cứ Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh 

về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên khoáng 

sản, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết 

kế - Xây dựng Hoàng Gia và các cơ quan liên quan như sau: 

Dự án mỏ khoáng sản vật liệu san lấp tại khu vực Đông Nam núi Cà Tăng, 

xã Hải Ninh và xã Phan Điền, huyện Bắc Bình của Công ty Cổ phần Tư vấn 

Thiết kế - Xây dựng Hoàng Gia được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

3158/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 về việc công nhận kết quả trúng đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản, cấp  Giấy phép thăm dò khoáng sản số 1099/GP-

UBND ngày 06/05/2021, phê duyệt trữ lượng khoáng sản tại Quyết định số 

1496/QĐ-UBND ngày 16/6/2021, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường tại Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 07/9/2021, cấp Quyết định chủ 

trương đầu tư số 3687/QĐ-UBND ngày 29/12/2021, phê duyệt kết quả xác định 

tiền trúng đấu giá tại Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 25/01/2022.   

Ngày 11/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2389/QĐ-UBND về 

việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất dăm sạn bồi nền 

tại khu vực Đông Nam núi Cà Tăng, xã Phan Điền và xã Hải Ninh, huyện Bắc 

Bình và Quyết định số 2390/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định số 234/QĐ-

UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả xác định tiền 

trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ vật liệu san lấp tại khu vực Đông 

Nam Núi Cà Tăng, xã Hải Ninh và xã Phan Điền, huyện Bắc Bình. Lý do: Công 

ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế - Xây dựng Hoàng Gia đề nghị chấm dứt thực hiện 

Quyết định số 3158/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh và Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đã có Thông báo số 3834/TB-SKHĐT ngày 30/9/2022 thông 

báo chấm dứt hoạt động dự án Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại 
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xã Hải Ninh và xã Phan Điền, huyện Bắc Bình của Công ty Cổ phần Tư vấn 

thiết kế - Xây dựng Hoàng Gia. 

Căn cứ quy định pháp luật về khoáng sản hiện hành, Sở Tài nguyên và Môi 

trường thông báo đến Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế - Xây dựng Hoàng Gia 

được biết chấm dứt hiệu lực thực hiện Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy 

định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 46 Luật Khoáng sản năm 2010 và dừng thực 

hiện các trình tự, thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ vật liệu san lấp 

tại khu vực Đông Nam núi Cà Tăng, xã Hải Ninh và xã Phan Điền, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận.       

Trên đây là thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường để Công ty và các 

cơ quan liên quan được biết thực hiện./. 

 Nơi nhận:                                                                               

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các Sở: XD, KHĐT; 

- UBND huyện Bắc Bình;  

- UBND xã Hải Ninh và UBND xã Phan Điền; 

- Trung tâm CNTT Sở TNMT (đưa tin); 

- Chi cục BVMT, Chi cục QLĐĐ; 

- Lưu: VT, TNNKS (Khánh.05b).                             

 KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
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