
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:            /STN&MT-KS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Hà Nam, ngày          tháng        năm 2022 
V/v Công bố công khai khu vực không đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam. 

 
 

          

  Kính gửi: - Các sở, ngành: Công thương, Xây Dựng, Giao 

thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, 

Cục thuế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- UBND các huyện: Kim Bảng, Thanh Liêm, Lý 

Nhân và thị xã Duy Tiên. 

 

 Căn cứ Khoản 4, Khoản 5 Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 

30/3/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam.  

 Thực hiện Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh 

Hà Nam về việc khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường công bố công khai khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên 

cổng thông tin điện tử của tỉnh và trên trang Website của Sở; sao gửi Quyết định 

khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản gửi các Sở, 

ngành, địa phương, đơn vị có liên quan. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường gửi kèm theo công văn này Quyết định số 

460/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về việc khoanh định khu 

vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của 

UBND tỉnh. 

  Đề nghị các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp với sở Tài nguyên 

và Môi trường trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và hoạt động 

khoáng sản theo quy định của pháp luật và quy định tại Quyết định số 460/QĐ-

UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh. 

 Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý cơ quan./. 
   

Nơi nhận                                                                            
- Như trên; 

- Trung tâm CNTT (để đăng tải lên trang thông tin  

của UBND tỉnh và trên trang web Sở TNMT); 

- Lưu: VT, KS. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 
 

         Lại Văn Minh 
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