ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Số: 3950 /UBND-KT
V/v chấm dứt hiệu lực thực
hiện các trình tự thủ tục cấp
phép khai thác đối với một số
mỏ khoáng sản chậm triển
khai trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng.
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số
4323/STNMT-TNNKS ngày 05 tháng 10 năm 2021 về việc thông báo chấm dứt
hiệu lực thực hiện các trình tự thủ tục cấp phép khai thác đối với một số mỏ
khoáng sản chậm triển khai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có ý
kiến như sau:
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo cho các
Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận (chủ đầu tư
Dự án mỏ đá xây dựng tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân), Công ty Xây dựng
Công trình 585 (chủ đầu tư Dự án mỏ sét gạch ngói tại xã Sông Phan, huyện
Hàm Tân) và Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản và Sản xuất vật liệu xây
dựng Trung Nguyên (chủ đầu tư Dự án mỏ sét gạch ngói tại xã Sông Lũy,
huyện Bắc Bình) về nội dung chấm dứt hiệu lực thực hiện các trình tự thủ tục
để cấp phép khai thác khoáng sản các mỏ nêu trên theo quy định và công khai
rộng rãi nội dung này trên các phương tiên thông tin đại chúng.
2. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi
trường, UBND huyện Bắc Bình, UBND huyện Hàm Tân và các cơ quan liên
quan kiểm tra, rà soát kỹ để tham mưu đề xuất việc quy hoạch khoáng sản
làm vật liệu xây dựng thông thường tại 03 khu vực mỏ nêu trên trong thời
gian tới theo hướng bổ sung vào quy hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng
sản để đưa ra đấu giá cho các tổ chức có năng lực tham gia đấu giá; trường
hợp việc đưa vào khai thác khoáng sản không khả thi 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./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Đăng);
- UBND các huyện: Bắc Bình, Hàm Tân;
- Lưu: VT, KT. Thuần (06).
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