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THÔNG BÁO
Về việc nộp hồ sơ thăm dò khoáng sản
đất san lấp và các loại khoáng sản đi kèm khu vực
xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;
Căn cứ quyết định số 4379/QĐ-UBND ngày 29/11/2015 của UBND tỉnh
Long An về việc phê duyệt Quy hoạch Tài nguyên khoáng sản tỉnh Long An
giai đoạn 2011-2015 và định hướng 2020.
Căn cứ Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh
Long An về việc phê duyệt danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác
khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Ngày 01/6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp
phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Mỹ Thạnh
Bắc, huyện Đức Huệ, tinh Long An của Công ty TNHH Gạch Polymer Đông
Dương (Địa chỉ: Số 42 Cư xá khu vực 1, thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An).
Căn cứ khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản, Sở Tài nguyên và
Môi trường thông báo về việc tiếp nhận được hồ sơ đầu tiên đề nghị cấp giấy
phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
mỏ đất san lấp thuộc xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ kể từ ngày 01/6/2017
với những nội dung sau:
1. Tên tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đầu tiên: Công ty TNHH Gạch Polymer
Đông Dương.
2. Tên loại khoáng sản: Đất san lấp.
3. Tên mỏ, vị trí: xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ.
4. Diện tích: khoảng 15 ha.
5. Tọa độ các điểm khép góc khu vực mỏ:

Tên
điểm
góc
1

Hệ VN – 2000
Kinh tuyến trục 105o45’
múi chiếu 3o
X (m)
Y (m)
1207521
0556794

Tên
điểm
góc
5

Hệ VN – 2000
Kinh tuyến trục 105o45’
múi chiếu 3o
X (m)
Y (m)
1207394
0557397

2

1207595

0557060

6

1207249

0557159

3

1207488

0557093

7

1207184

0556881

4

1207633

0557318

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các tổ chức, cá nhân có đủ
điều kiện hoạt động khoáng sản theo quy định tại Điều 34 Luật Khoáng sản năm
2010 có nhu cầu thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã
Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ thì lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò gửi
về Trung tâm Phục vụ Hành chính công (Địa chỉ: Số 1, đường Cách Mạng
Tháng Tám, phường 1, thành phó Tân An, tỉnh Long An) trước ngày 01/7/2017
để được xem xét, lựa chọn theo quy định./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc Sở (b/c);
- Trung tâm Tin học – VP UBND tỉnh (đăng website);
- Trung tâm CNTT TNMT (đăng website);
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công (để biết);
- Văn Phòng Sở (niêm yết);
- Lưu: VT, TN(Quyen).
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