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THÔNG   O  

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

khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát 

trên sông Hậu thuộc phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc - xã Khánh 

Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân (khu hạ nguồn) 

 
   

Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2021 của 

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

thăm dò tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát 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 đã ban hành Thông báo số 1263/TB-STNMT ngày 11 tháng 5 năm 2021 

về việc lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát trên sông Hậu thuộc phường Vĩnh 

Mỹ, thành phố Châu Đốc - xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, 

huyện Phú Tân (khu hạ nguồn). 

Vào ngày 14 tháng 5 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận 

được hồ sơ đề nghị thăm dò đầu tiên của Công ty TNHH Thương mại Tân 

Hồng, địa chỉ tại số 13/213 Phương Lưu 2, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, 

thành phố Hải Phòng (Công ty nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh An Giang). 

Như vậy thời gian tiếp nhận hồ sơ lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm 

dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản nêu trên là 

30 ngày kể từ ngày đơn vị đầu tiên nộp hồ sơ được tính từ ngày 15/5/2021 đến 

hết ngày 14/6/2021 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 khoáng sản tại khu vực không đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản mỏ cát trên sông Hậu thuộc phường Vĩnh Mỹ, thành 

phố Châu Đốc - xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú 

Tân (khu hạ nguồn) để các tổ chức, cá nhân được biết./. 
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