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THÔNG BÁO 

Về việc công bố đơn vị được chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 

khu vực trên sông Hậu thuộc phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc -                           

xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp,                                               

huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 

 

Thực hiện Công văn số 2418/VPUBND-KTN ngày 24 tháng 5 năm 2021 

của Văn phòng UBND tỉnh về việc kết quả lựa chọn đơn vị để cấp phép thăm dò 

khoáng sản khu vực trên sông Hậu thuộc phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc 

- xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An 

Giang. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau: 

Tổ chức được chọn để UBND tỉnh xem xét, cấp giấy phép thăm dò 

khoáng sản khu vực trên sông Hậu thuộc phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc 

- xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An 

Giang (khu thượng nguồn) là Công ty TNHH TM và DV Nông nghiệp Thủ 

Tuyền (đơn vị có số điểm xét chọn cao nhất trong các đơn vị nộp hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, với số điểm trung bình là 75,07 điểm). Riêng 

Công ty TNHH TM Xuất khẩu Hải Đến (điểm trung bình là 66,07 điểm) và 

Công ty CP Quốc tế Phoenix Việt Nam (điểm trung bình là 43,76 điểm) không 

được chọn để xem xét cấp phép thăm dò khoáng sản do không phải là đơn vị có 

số điểm cao nhất.  

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thẩm định Đề án thăm dò 

khoáng sản do Công ty TNHH TM và DV Nông nghiệp Thủ Tuyền thực hiện và 

trình UBND tỉnh xem xét, cấp phép thăm dò theo quy định. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức, cá nhân được 

biết./. 

Nơi nhận: 
- BGĐ Sở; 

- Sở Thông tin và Truyền thông (để đăng                  

trên trang TTĐT của UBND tỉnh); 

- Trung tâm Công nghệ thông tin (để đăng                   

tải trên trang TTĐT Sở); 

- Cty TNHH TM và DV NN Thủ Tuyền; 

- Cty TNHH TM Xuất khẩu Hải Đến; 

- Cty CP Quốc tế Phoenix Việt Nam; 

- PKSN&BĐKH, KH-TC; 

- Lưu: VT. 

         GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

 

         Nguyễn Việt Trí 
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