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THÔNG BÁO 
Về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản  

thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận 
______________________________________ 

 

Ngày 23/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 481/QĐ-

UBND phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc 

thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, các khu 

vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (khu vực chưa cấp phép thăm dò, 

khai thác) được phê duyệt như sau:  

1. Khu vực khai thác để cung cấp nguyên vật liệu phục vụ xây dựng các 

công trình sử dụng ngân sách nhà nước (phát triển hạ tầng giao thông; công 

trình thủy lợi, thủy điện); công trình khắc phục thiên tai, địch họa; phục vụ công 

trình hạ tầng giao thông, công trình phúc lợi thuộc chương trình xây dựng nông 

thôn mới, gồm: 03 khu vực đá xây dựng, 06 khu vực vật liệu san lấp, 17 khu vực 

cát xây dựng, 06 khu vực đá chẻ xây dựng. 

2. Khu vực hoạt động khoáng sản mà việc thăm dò, khai thác khoáng sản 

ở khu vực đó bị hạn chế theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 26 Luật khoáng 

sản, gồm: 01 khu vực đá xây dựng, 03 khu vực đất sét gạch ngói. 

Thông tin chi tiết về vị trí, diện tích, tài nguyên dự báo của từng khu vực 

theo các Phụ lục (Phụ lục 1 và 2) ban hành kèm theo Quyết định số 481/QĐ-

UBND ngày 23/12/2019 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 

nhân dân tỉnh và trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường 

tại địa chỉ: sotnmt.ninhthuan.gov.vn. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các đơn vị có liên quan và 

các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoạt động khoáng sản biết, tham gia./. 

 
Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- VP Sở (niêm yết công khai); 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận; 

- Trang Thông tin điện tử Sở TNMT; 

- GĐ, PGĐ Sở TNMT (LKH.Anh);              

- Lưu: VT, TNKSN&BĐKH. 
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