
UBND TNH SON LA 
S TA! NGUYEN 
vA MO! TRU'ONG 

SO: 4652/STNMT-TNN,KS&KTTV 

V/v thông báo cong khai dja diem cap 
phép thäm dO khoáng san ô khu vtxc 

không dâu giá quyên khai thác khoáng san 

CONG HOA XA HO! CH NGHIA VIT NAM 
DcIp-Trdo-Hnh phác 

Scm La, ngày 30 tháng 11 nám 2021 

KInh giri: 
- Trung tam thông tin tinh Son La; 
-BáoDâuthâu; 
- Trung tam dâu thâu qua mng quôc gia; 
- Trung tam Cong ngh thông tin Tài nguyen vã Môi lnthng. 

Ngày 26/1 1/2021, Sâ Tài nguyen và Môi trng nhn &rçlc Don (kern theo 

h so) cüa Cong ty cô phAn du tx phát trin Son Ha Phát (do Trung tarn phyc vy 

hành chInh cong tinh Scm La chuyJn,) v vic d nghj cp Giy phép thãm do diem 

mO cat tai  khu virc bàn Na Sang, xâ Ching Hoa và xa Mung Chum, huyn 

Mtthng La. 

Can cü quy djnh ti khoãn 1 Diu 58 Nghj djnh s 158/2016/ND-CP ngày 

29/11/20 16 cüa ChInh phU quy djnh chi tit thi hành mOt  so diéu cüa Lut khoáng 

san, Sâ Tài nguyen và Môi tri.r&ng thông báo cong khai ten to chic dé nghj thäm 

dO, 1oi khoáng san, vj tn, din tIch thãm dO ci the nhu sau: 

1. Ten t chtrc, các nhân d nghj thäm dO khoáng san: Cong ty cô phAn dâu 

ti.r phát trin Son Ha Phát; 

Dia chi: S nhà 159, khi 3, thj Trân PhO Yen, huyn PhO Yen, tinh San La. 

Diên thoai: 09 12.265.283 

2. Ten 1oui khoáng san: Cat lam 4t 1iu xây dmg thông thithng. 

3. Vj trI, din tIch d nghj thäm dO: Trén dOng song Dà thuc khu vrc bàn 

Na Sang, xã Ching Hoa và xa Mi.r&ng ChOm, huyn Mt.thng La, tinh San La. Din 

tIch khu vt.rc thàm do 13,164 ha (vj trI, tQa d5, din tIch cO ban di kern theo). 

4. Thai gian tip nhn và thông báo v h so d nghj thãm dO cüa các to 

chi.rc, Ca nhân khác là 30 ngày, k tir ngày nhn duçic h so d ngh thäm dO 

khoáng cüa Cong ty c phn du tt.r phát trin Son Ha Phát (kê tit ngày 

26/11/2021). 



* 
4"i so 

yn Tin Dtro'ng 

D nghj các co quan, dmi vj däng tãi ni dung Van bàn nay theo quy djnh tai 
khoàn 1 Diu 58 Nghj dlnh  s 158/2016/ND-CP ngày 29/11/2016 cüa ChInh phü, 
cii th nhi.r sau: Trung tam thông tin tinh Srn La däng tái trên cong thông tin din 

tfx cüa UBND tinh; Báo du thu däng tãi trên Báo du thu, Trung tam du thu 

qua mng quc gia dang tãi trên h thng mng du thu quc gia; Trung tam 

Cong ngh thông tin Tài nguyen và Môi tnthng cong khai trên trang thông tin cüa 
S& Tài nguyen và Môi trumg (ha sa giri kern garn: Doi d nghj ca'p Gi4 phép 

thärn dô, Gia'y chz-ng nhán dang kj kinh doanh; ban dá khu vu-c d nghj cdp gidy 
phép thàrn do khoáng san cia Cóng ty  ca phn du ttrphát trién Son Ha Phát)./. 1,- 

Nuinhân: 
- Nhu trên; 
- Ban Giám doe Sâ; 
- Ltru: VT, TNN,KS&K1TV, Thai, 

KT. GIAM DOC 
PHO GIAM Oc 
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DING K 
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SO KE HOACH VA DAU TS 
TINH SON LA 

PHONG DANG K\' KINH DOANH 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p — Tir do — fInh phác 

   

GIAY CH(fNG NHiN DANG KY DOANH NGH1P 
CONG TY cO PIIAN 

Ma s doanh nghip: 5500574756 

Dáñg k lan ctáu: ngày 15 t/iáng 11 nãin 2018 

1. Ten cong ty 

Ten côn ty vi& bng ting Vit: CONG TY CO PHAN DAU hf PHAT TR11N SON 
HA PHAT 

1'ên cong ty vit bng ting 1ur6c ngoài: 
Ten cong ty vi& tat: 

2. Da chi trii so' chInh 
So nhà 159, Khdi 3, Thi Trdn P/ui Yen, Huyn Phit Yen, Tinh Soiu La, Vit Nani 
Dinthoii: 0912265283 Fax: 
Email: dinhquynhnga5ginai1. conu Website: 
3. Vn 1iu I 
\'ôn diu 1: 12.000.000.000 clông 
Baizg chi1: Mu'&i Izai tj) dông 

Mnh giá cô phin: I 0.000 c1ng 
Tng s C 6  phn: 1.200.000 
4. Ngtrôi d din theo pháp Iut cila cong ty 
* HQ và ten: BCJI VAN NGQC Giâi tInh: Warn 

Chrc danI: Chü tjch Hi dng quãn trj kiCrn Giárn dc 
Sinh ngây: 27/04/1975 Dan tôc: Kin/i Qu& tjch: Vit Narn 
Loai giy t? chrng thrc cá nhn: G/n'rng mmli ,iliá,i dáil 
S giy chüng thrc cá nhãn: 073087965 
Ngày cp: 21/11/2012 Ni cp: Gong an till/I Ha Giang 
Noi dang k' h khu thumg trci: To 18, P/zwô'ng Nguy&z Trâi, Thành P1u Ha Giang, 
Tijilu Ha Giang, Viêt Nani 

Ch a hin tti: T /8, P/nr&ng Nguyz Trill, T/,ành P/z Ha Giang, Till/I Ha Giang, 
Viêi Naiuz 

TRUONG PHONG 



CQNG HOA xA HQI cnU NGHiA VIET NAM 

Dôclâp-Ttrdo- Hanh phüc  

Ngh An, ngàyjc tháng 11 nàm 2021 

DON DE NGHJ CAP PHEP THAM DO KHOANG SAN 

KInh gri: - U ban nhãn dan tinh SoWn La 

- S& tài nguyen và môi trtràng tinh Son La 

Cong ty CP du ti.r phát trin Scm 1-là Phát 

Tri s& tai:  s6 159, kh6i 3, thj trgtn Phi Yen, huyn Phi Yen, tinh San La. 

Din thoai: 0912265238 

Ma s6 doanh nghip: 5500574756 

GiAy phép dáng k kinh doanh do Sâ K hoch và Dãu tu tinh San La cAp 
l&n dâu ngày 15/11/2018. 

D nglij cltrçic cp phép thãm do mô cat xây drng bàn Na Sang, xã ChiMg 

Hoa và xã Muing Chum, huyn Mithng La. 

Din tIch thäm do là 13,2 ha (0,132km2) di.rçic giâi hn b&i các dim góc 1, 

2, 3, 4, 5 cO tQa d xác djnh trên ban d khu virc thAm dO khoáng san kern theo 

Dcm nay. 

Th&i gian thAm dO là 5,5 tháng, k tir ngày k GiAy phép thãm dO. 

Hçip dng kinh t k5 thut s /2021/HDTV ngày .....tháng 11 narn 

2021 v(ñ Cong ty TM-il-I 1TV K5' thut Tài nguyen và Môi tnrmg. 

Mic dIch sir dung khoáng san: lam 4t 1iu xây drng thông thu?mg. 

Cong ty CP du tu phát trin San Ha Phát cam doan thrc hin dung quy 

djnh cüa pháp 1ut v khoáng san và quy djnh cüa pháp lut khác cO lien quan./. 
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