
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Số:             /STNMT-TNKSN&BĐKH      Ninh Thuận, ngày      tháng 6 năm 2022 

V/v thông báo công khai Kế hoạch  

đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh đợt 3 năm 2022 

 

 

                      

 

 Kính gửi:   

            - Sở Thông tin và Truyền thông;  

                                          - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

                                         - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

 

 

Thực hiện Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

đợt 3 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, địa phương 

công khai thông tin Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh đợt 3 năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải công khai Kế hoạch đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đợt 3 năm 2022 ban hành kèm theo 

Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh trên 

Cổng thông tin điện tử Uỷ ban nhân dân tỉnh.  

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thông báo, công khai Kế hoạch 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đợt 3 năm 2022 ban hành 

kèm theo Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh và có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có khu vực đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản để biết, quản lý và công khai theo quy định. 

3. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh niêm yết công khai Kế hoạch 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đợt 3 năm 2022 ban hành 

kèm theo Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại trụ sở để tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ thực hiện thủ tục hành chính 

nếu có nhu cầu hoạt động khoáng sản biết, tham gia. 

Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được sự quan tâm, phối 

hợp của các Quý cơ quan, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản năm 2022./. 
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(Gửi kèm: Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản ban hành kèm 

theo Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND các xã: Nhơn Sơn, Mỹ Sơn, Cà Ná, 

  Phước Minh, Phước Nam, Phước Trung; 

- GĐ Sở và các PGĐ Sở TNMT; 

- VP Sở TNMT (niêm yết công khai và đăng tải  

   trên Trang Thông tin điện tử Sở TNMT); 

- Lưu: VT, TNKSN&BĐKH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Khắc Huy Anh 
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