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THÔNG BÁO 

Trả hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác Mỏ cát làm vật liệu xây 

dựng thông thường (cát vàng dùng trong xây dựng – cát tô) tại thôn Chánh 

Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, diện tích 5,1ha  

  

Căn cứ hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ cát 

làm vật liệu xây dựng thông thường (cát vàng dùng trong xây dựng – cát tô) tại 

thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, diện tích 5,1ha của Công ty Cổ 

phần Đầu tư và Xây dựng C.P (Mã số hồ sơ: 000.00.12.H08-201105-0094), nộp tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định.  

Căn cứ Biên bản họp ngày 6/11/2020 xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản thì hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản Mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường (cát vàng dùng trong xây 

dựng – cát tô) tại thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, diện tích 5,1ha 

của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng C.P không đủ điều kiện tham gia phiên 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ trên theo các tiêu chí xét chọn được 

quy định tại Quyết định số 725/QĐ-STNMT ngày 16/10/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc phê duyệt thành phần hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản năm 2020 – đợt 2. 

Từ kết quả trên, Sở Tài nguyên và Môi trường trả hồ sơ đề nghị tham gia đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng C.P (Mã 

số hồ sơ: 000.00.12.H08-201105-0094).  

 Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng C.P biết và liên hệ với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định để 

nhận lại hồ sơ./. 

     KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:              PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Cty CP ĐT và XD C.P; 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- TT phục vụ HCC tỉnh BĐ;          

- GĐ; PGĐ Sở (b/c);             

- Lưu: VT, TNKS, TT.(09).           Huỳnh Quang Vinh 
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