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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 đá xây dựng tại xã Sông Phan, huyện Hàm Tân 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Khoáng sản Đăng Khoa.   

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 76/UBND-KT ngày 

07/01/2022 về việc chấm dứt hiệu lực thực hiện các trình tự thủ tục cấp 

phép khai thác đối mỏ khoáng sản chậm triển khai trên địa bàn tỉnh, Sở Tài 

nguyên và Môi trường thông báo đến Công ty TNHH Khoáng sản Đăng Khoa 

như sau: 

Dự án mỏ đá xây dựng tại xã Sông Phan, huyện Hàm Tân của Công ty 

TNHH Khoáng sản Đăng Khoa được UBND tỉnh cấp Giấy phép thăm dò 

khoáng sản số 1515/GP-UBND ngày 13/7/2010 và phê duyệt trữ lượng khoáng 

sản tại Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 26/5/2011. Về quy mô dự án: diện 

tích mỏ 20 ha; trữ lượng khoáng sản đá xây dựng 3.684.425 m3. 

Sau hơn 09 năm kể từ khi UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt trữ lượng 

khoáng sản mỏ đá trên, Công ty chưa thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định 

để được cấp phép khai thác khoáng sản. Ngoài một số nguyên nhân khách quan 

thì có nguyên nhân chủ quan Công ty chưa khẩn trương thực hiện các hồ sơ, thủ 

tục cấp phép khai thác mỏ, mặc dù Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn 

số 985/STNMT-TNKS ngày 16/3/2017, Giấy mời số 1095/GM-STNMT ngày 

15/12/2017 và Giấy mời số 613/GM-STNMT ngày 19/9/2019 thông báo và mời 

Công ty làm việc để đôn đốc khẩn trương thực hiện các thủ tục cấp phép khai 

thác khoáng sản.   

Mặc khác, qua kết quả làm việc với các Sở ngành vào ngày 14/12/2021, 

Công ty báo cáo việc cấp phép khai thác mỏ đá Sông Phan để phục vụ cho các 

công trình thuộc vốn ngân sách ở địa phương (do mỏ cấp phép không qua đấu 

giá) là không phù hợp với mỏ đá này vì trữ lượng mỏ khá lớn, theo đó đề nghị 

các Sở ngành xem xét báo cáo UBND tỉnh sớm đưa khu vực mỏ đá xây dựng 

Sông Phan ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản để Công ty và các tổ chức có 

nhu cầu tham gia đấu giá khai thác theo quy định, phục vụ sản phẩm khai thác 

đa dạng cho thị trường.   
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Qua kết quả rà soát và làm việc như trên, căn cứ quy định tại Điều 45 Luật 

Khoáng sản năm 2010:  

“1. Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản được ưu tiên cấp Giấy phép khai thác khoáng sản đối với 

trữ lượng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong 

thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Giấy phép thăm dò khoáng sản hết hạn.  

Hết thời hạn ưu tiên quy định tại khoản này, tổ chức, cá nhân đã thăm dò 

không đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản đối với khu vực đã thăm dò 

thì mất quyền ưu tiên đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. 

2. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai 

thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác thì tổ chức, cá nhân được cấp Giấy 

phép khai thác khoáng sản phải hoàn trả chi phí thăm dò đối với trữ lượng được 

cấp phép cho tổ chức, cá nhân đã thăm dò trước khi được cấp Giấy phép khai 

thác khoáng sản.”. 

Theo quy định của Luật Khoáng sản nêu trên và ý kiến chỉ đạo của UBND 

tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 76/UBND-KT ngày 07/01/2022, Sở Tài 

nguyên và Môi trường thông báo cho Công ty TNHH Khoáng sản Đăng Khoa 

chấm dứt hiệu lực thực hiện các trình tự thủ tục để cấp phép khai khai thác 

khoáng sản mỏ đá xây dựng tại xã Sông Phan, huyện Hàm Tân. Trong thời gian 

tới mỏ khoáng sản này sẽ đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản để Công ty 

TNHH Khoáng sản Đăng Khoa và các tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá theo 

quy định, trường hợp UBND tỉnh cấp phép khai thác mỏ đá này cho tổ chức 

khác thì sẽ yêu cầu tổ chức được cấp phép hoàn trả chi phí thăm dò cho Công ty 

theo quy định pháp luật.    

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

được biết thực hiện./. 

 Nơi nhận:                                                                               

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Sở Xây dựng; 

- UBND huyện Hàm Tân;    
- UBND xã Sông Phan; 

- Trung tâm CNTT Sở TNMT (đưa tin); 

- Lưu: VT, TNNKS (khánh.3b).                             

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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