
UBND TINH SON LA 
SJTAI NGUYEN 
VA MOI TRIIONG 

S: 4573/STNMT-TNN, KS&KTTV 
V/v miii tham gia gói thu do dc, tInh 

toán kh& krcmg khoáng san dã khai thác 
và tnt hrçrng con ii cüa mô dã bàn Mat, 
xâ Ching Mung, huyn Mai Sm cüa 

Cong ty c phn xây dmg Trtrng Giang 

CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
Dc p - Tir do - Hnh phüc 

Scm La, ngày 25 tháng 11 nám 2021 

KInh gri: Các dan vj tii van dü näng 1irc tham gia gói thu do dac,  1p bàn 
d hin trng, bàn v mat cat hin trng, tInh toán khôi lixçing dâ 
khai thác khoáng san lam vt 1iu xây dirng thông thung 

Can cr Lutt Khoáng san näm 2010; Lust  dâu thâu näm 2013; Nghj djnh so 
63/201 4/ND-CP ngày 26/06/2014 cüa ChInh phü ye quy djnh chi tiét thi hãnh mt 
s diu Lut dtu thu v 1ira ch9n nhà thu; Nghj djnh s 36/2020/ND-CP ngây 
24/3/2020 cüa ChInh phü quy djnh ye xü pht vi phm hành chInh trong linh vrc 
tài nguyen rnr9c và khoáng san và các van bàn khác có lien quan. 

Can cr Quyt djnh s 306/QD-STNMT ngày 15/9/202 1 cüa Giám dc 
Si Tài nguyen và Môi trt.thng v vic thành 1p Doàn kim tra vic chap hành 
các quy djnh cüa pháp 1ut trong linh virc khoáng san, bào v rnôi trng, dat 
dai, tài nguyen nlsâc di vi Cong ty c phn xây dirng Trtrng Giang khai thác 
dá vôi lam vt 1iu xây dixng thông thi.rông ti mó dá bàn Mit, xã Chiêng 
Mung, huyn Mai San, tinh Son La. 

Doàn kim tra theo Quyt djnh s 306/QD-STNMT ngày 15/9/202 1 dang 
to chirc kiêm tra và tiên hành xác djnh din tIch, dc sâu, trr 1u9'ng dã khai thác 
khoáng san vt 1iu xay dmg thông thir&ng ti mó dá mó dá bàn Mat, xâ Chiêng 
Mung, huyn Mai San, tinh Son La cüa Cong ty cô phân xây dirng Trixôrng 
Giang. ChU dir an dã thuê don vl tu van do v bàn d và 1p Báo cáo kt qua do 
dc 1p bàn d hin trng và bàn ye mt ct hin trng tInh khM lucing dá dâ khai 
thác trong din tIch cap phép; xác dnh din tIch, khi krçing dá dà khai thác ngoâi 
din tIch duçc cap phép. 

D xác minh, thm tra k& qua do dac, 1p bàn d hin trng, bàn ye mt c.t 
hin trng, tInh toán khôi 1uçng dã khai thác (trong din tIch ca phép; then tIch, 
khói lup'ng ä'á cfâ khai thác ngoài din tIch dUcrC ca'p phép) và trü lisçing mO con 
1i cüa Dan vj. Sâ Tài nguyen và Môi trung d nghj các don vj dü nAng 1irc tham 
gia gói thâu do d?c, 1p bàn d hin trtng, bàn ye mt ct hin trng, tInh toán 
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kh& li.rqng dâ khai thác và trCi luqng con 1i cüa mO dá ban Mat, xã Ching 
Mung, huyn Mai San, tinh San La. 

D nghj Qu Dan vj chun bj ho sci nàng Içrc (v nhán ly'c: Co di can b(5 
dWOC dào tao chuyên ngành v dja cMt, khoáng san, trc dja... Trang thiêt bj 
may mOc. có dy di may móc, thilt bj phyc vy do ye ban do, tInh toán xác d/nh 
tri lwcmg khoáng san. Kinh nghim: dd thyc hin c4 an ye do ye ban d hin 
trgng, tInh toán trfr lwcing khoáng san... Tài chInh: có dü náng lrc tài chInh dé 
tliirc hin gói thi ... dam báo theo quy djnh cüa pháp lut,), van ban däng k 
tham gia glri v Sâ Tài nguyen và Môi tnthng ('dja chi: Tang 3, tôa nhà T2, Khu 
Trung tam hành chInh và Quáng trlràng Tdy Bc tO 7, phit&ng TO Hiu, thành 
phSon La, tInh Scm La) triróc ngày 13/12/2021 d tham dir. 

Giao Trung tam Cong ngh thông tin Tài nguyen và Môi tru&ng dang tâi 
len trang thông tin din t1r cüa Sâ Tài nguyen và môi tri.thng. 

Mci thông tin chi ti& lien h PhOng Tài nguyen Niióc, Khoáng san vâ KhI 
tuqng thüy van - ,â Tài nguyen và Môi tnr&ng tinh San La ('din thogi: 
02123.859.804).!. 

Nol n/ian: 
-Nhixtrên; 
- Ban Giám dôc SO; 
- Các phOng chuyên mon thuc Sà; 
- TI CNTT TN&MT; 
- Liru: VT, TNN,KS&KTTV, Anh, O3b..' 
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