
ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN CHƯPĂH                                 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
 

Số: 1896/UBND-KT                              Chư Păh, ngày 27 tháng 5 năm 2021 

 V/v đăng ký khu vực đấu giá quyền  

khai thác khoáng sản đối với các mỏ  

cát, đá xây dựng, đất san lấp 

 

                                                       

                                                     Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Theo Công văn số 1915/STNMT-KS ngày 21/5/2021 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc đăng ký khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 

các mỏ cát, đá xây dựng, đất san lấp; Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

 Ngày 24/3/2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 

978/UBND-KT để đăng ký 02 khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 

2021. Trong thời gian tới, UBND huyện đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và 

Môi trường xem xét cho triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch khoáng sản để thực 

hiện công tác đấu giá khai thác khoáng sản trên địa bàn theo quy định. 

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp./. 
 

 

 

Nơi nhận:                         
- Như trên;   
- Lãnh đạo UBND huyện;  

- CVP, các PVP; 

- Phòng TNMT;                                                          

- Lưu: VT, KT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Minh Phụng 
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