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THÔNG   O  

Về việc hết hạn tiếp nhận hồ sơ lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò 

sâu mỏ núi  à Đội, xã Tân Lợi, huyện Tịnh  iên, tỉnh An Giang 

 
   

 

Thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của 

UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Phương án lựa chọn đơn vị để cấp phép 

thăm dò sâu mỏ núi Bà Đội, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Sở 

Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 2658/TB-STNMT ngày 04 

tháng 9 năm 2020 về việc lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò sâu mỏ núi 

Bà Đội, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. 

Vào ngày 11 tháng 9 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận 

được hồ sơ của đơn vị đầu tiên tham gia thực hiện lựa chọn cấp giấy phép thăm 

dò sâu mỏ núi Bà Đội, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang là Công ty 

TNHH MTV Xây lắp An Giang, địa chỉ số 316/1A, Trần Hưng Đạo, phường 

Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

Như vậy thời gian tiếp nhận hồ sơ 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề 

nghị thăm dò của tổ chức đầu tiên được tính từ ngày 11 tháng 9 năm 2020 đến 

ngày 11 tháng 10 năm 2020 là kết thúc tiếp nhận hồ sơ. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông báo hết hạn tiếp nhận hồ sơ lựa 

chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò sâu mỏ núi Bà Đội, xã Tân Lợi, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An Giang để các tổ chức, cá nhân được biết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- BGĐ Sở; 

- Trung tâm CNTT Sở TNMT (để đăng tải    

   trên trang TTĐT Sở); 

- Phòng KSN&BĐKH, KH-TC; 

- Lưu: VT. 
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