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                                           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 (cát bồi nền) tại thôn Suối Tứ  

xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân.  

 

      Kính gửi: Công ty TNHH Phát triển Du lịch Hương Hải HL.  

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 TNHH Phát triển Du 

lịch Hương Hải HL và các cơ quan liên quan như sau:  

Dự án mỏ cát bồi nền tại thôn Suối Tứ, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân của 

Công ty TNHH Phát triển Du lịch Hương Hải HL được UBND tỉnh công nhận 

kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 1454/QĐ-

UBND ngày 24/06/2020, cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản số 2117/GP-

UBND ngày 31/8/2020, phê duyệt trữ lượng khoáng sản tại Quyết định số 

2613/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường tại Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 26/01/2022. 

Ngày 03/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2301/QĐ-UBND về 

việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát bồi nền, thôn 

Suối Tứ, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân theo Quyết định số 1456/QĐ-UBND 

ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh. Lý do: Công ty TNHH Phát triển Du lịch 

Hương Hải HL xin chấm dứt thực hiện Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 

24/6/2020 của UBND tỉnh. 

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

trường thông báo đến Công ty TNHH Phát triển Du lịch Hương Hải HL 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 mỏ khoáng sản nêu trên.    

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 Hàm Tân;  

- UBND xã Thắng Hải; 

- Trung tâm CNTT Sở TNMT (đưa tin); 

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

 KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
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		2022-11-15T10:00:32+0700
	Việt Nam
	Phan Thị Xuân Thu<thuptx@stnmt.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-11-15T10:09:55+0700
	Việt Nam
	Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận<stnmt@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




