
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:                 /STNMT-BNKS Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2023 

V/v đăng tải công khai thông tin về mỏ đá 

xây dựng Suối Ngọt 3, thị xã Phú Mỹ. 

 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

- Báo đấu thầu.  

  

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được đơn đề ngày 14/3/2023 của 

Công ty Cổ phần Phú Đức Chính đề nghị cấp phép thăm dò mỏ đá xây dựng 

Suối Ngọt 3, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kèm 

theo các hồ sơ có liên quan. Về việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý 

kiến như sau: 

Mỏ đá xây dựng Suối Ngọt 3, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ với diện 

tích 18,3 héc-ta, nằm trong khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định 

số 657/QĐ-UBND ngày 12/3/2018. 

Ngày 20/02/2023, UBND tỉnh đã có Văn bản số 1613/UBND-VP, trong 

đó đồng ý về chủ trương thực hiện lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép 

thăm dò khoáng sản tại mỏ đá xây dựng Suối Ngọt 3 có diện tích 18,3 héc-ta; 

giao Sở Tài nguyên và Môi tổ chức thông báo công khai và thực hiện việc lựa 

chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại mỏ đá xây dựng 

Suối Ngọt 3 theo quy định. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp 

nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò tại mỏ đá xây dựng Suối Ngọt 3 của Công 

ty Cổ phần Phú Đức Chính. Theo điểm a) Khoản 1 Điều 58 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 quy định: 

“ a) Khi nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầu tiên có nhu cầu thăm 

dò khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo công khai tên tổ chức, cá 

nhân đó, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản tại 

trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp 

phép và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu. 

Thời gian tiếp nhận và thông báo về hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản 

của các tổ chức, cá nhân khác là 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị 

thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân đầu tiên”. 

Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị Văn phòng UBND 

tỉnh, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu đăng tải công khai thông 



tin mỏ đá xây dựng Suối Ngọt 3 để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thăm dò 

khoáng sản tại khu vực này nộp hồ sơ đề nghị cấp phép về Sở Tài nguyên và 

Môi trường để tiến hành lựa chọn theo quy định (Nội dung đăng tải như phụ lục 

kèm theo).  

Sở Tài nguyên và Môi trường giao Văn phòng Sở thông báo công khai tên 

tổ chức, cá nhân, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng 

sản tại trụ sở cơ quan; giao Trung tâm công nghệ thông tin và Phòng Kế hoạch –  

Tài chính phối hợp với Phòng Quản lý Biển đảo và Tài nguyên nước, Khoáng 

sản làm việc với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đầu thầu để thực hiện 

việc đăng tải thông tin liên quan đến mỏ đá xây dựng Suối Ngọt 3 theo quy định. 

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

của Văn phòng UBND tỉnh, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu. 

 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Phòng Kế hoạch – Tài chính; 

- Trung tâm CNTT TN&MT; 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 

- Lưu VT, BNKS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC: NỘI DUNG ĐĂNG THÔNG BÁO 

(Kèm theo công văn số         /STNMT-KS ngày     /3/2023  

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được hồ sơ đề 

nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại mỏ đá xây dựng Suối Ngọt 3, phường Tân 

Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Công ty Cổ phần Phú Đức 

Chính. Khu vực này có diện tích 18,3 héc-ta, nằm trong khu vực không đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt 

tại Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 12/3/2018. 

Nay Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo để 

các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thăm dò khoáng sản tại khu vực nêu trên nộp hồ 

sơ đề nghị cấp phép về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để 

tiến hành lựa chọn theo quy định. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 17/4/2023, 

thành phần hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 49 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. 

 Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Quản lý Biển đảo và Tài nguyên nước,  

Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 01 Phạm 

Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./. 
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