
 

UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
_________ 

Số            /TB-STNMT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Phú Yên, ngày       tháng  11 năm 2022 

       

THÔNG BÁO 
V/v Công khai Danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

______________________ 

Căn cứ Khoản 3 Điều 22 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 
việc đăng tải công khai danh sách khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng 
sản trên trang thông tin điện tử. 

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt Danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai Danh mục không đấu giá 
quyền khai thác khoáng sản theo Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 

của UBND tỉnh. 

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hoạt động khoáng sản theo quy định có nhu 

cầu thăm dò, khai thác khoáng sản tại các mỏ khoáng sản trên để cung cấp cát 
VLXD thông thường phục vụ thi công dự án Tuyến đường giao thông từ cảng Bãi 

Gốc (khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên) kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế 
Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) thì lập hồ sơ đề nghị cấp phép gửi về Sở Tài nguyên 

và Môi trường để xem xét, thực hiện lựa chọn để cấp phép theo quy định của Nghị 
định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2019 của Chính phủ và Điều 2 của Quyết 
định số 1387/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh. 

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh phối hợp đăng tải công khai Quyết định số 
1387/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của 

UBND tỉnh theo quy định./. 

(Đính kèm Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của UBND 

Tỉnh). 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Văn phòng UBND tỉnh (đăng tin);  
- VPĐK đất đai tỉnh (đăng website Sở); 
- Lưu VT, KS, P(08b). 
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