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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 

 

Thực hiện Công văn số 3328/VPUBND-KTN ngày 05 tháng 7 năm 2021 

của Văn phòng UBND tỉnh về việc lựa chọn đơn vị cấp phép thăm dò khoáng 

sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên sông Hậu, thuộc 

phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc - xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú 

Hiệp, huyện Phú Tân. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau: 

1. Tổ chức được UBND tỉnh chấp thuận 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 là Công ty TNHH thương mại Tân Hồng (số điểm xét chọn trung bình 

của Tổ Giúp việc là 73,38 điểm).  

2. Hồ sơ tham gia lựa chọn của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ xây 

dựng miền Nam 568 không được xem xét do thành phần hồ sơ không đầy đủ 

theo quy định (thiếu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, văn bản chứng 

minh về vốn chủ sở hữu theo quy định) và Công ty không có hợp đồng hoặc 

cam kết cung cấp cát phục vụ cho các công trình tuyến N1 và Quốc lộ 91C.  

3. Hồ sơ tham gia lựa chọn của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và 

thương mại Delta Sài Gòn không được xem xét do thành phần hồ sơ không đầy 

đủ theo quy định (thiếu Đề án thăm dò khoáng sản, bản đồ khu vực thăm dò và 

đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản).  

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

khoáng sản do Công ty TNHH thương mại Tân Hồng 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: 
- UBND tỉnh; 

- UBND: TP.Châu Đốc,Châu Phú và Phú Tân; 

- Sở Thông tin và Truyền thông (để đăng                  

trên trang TTĐT của UBND tỉnh); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Trung tâm Công nghệ thông tin (để đăng                   

tải trên trang TTĐT Sở); 

- Cty TNHH thương mại Tân Hồng; 

- Cty CPTMDVXD Miền Nam 568; 

- Cty CP ĐTXD&TM Delta Sài Gòn; 

- P.KSN&BĐKH; 

- Lưu: VT. 
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