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S&%1-/STNMT-TNN, KS&KTTV
V/v môi tham gia gói thu do dac, tinh
toán kMi h.rcTng khoang san dã khai
thác va tr& krçing con 1?i cüa mO dá khu
vtjc Noong Ang, bàn CQ, phtxäng
Ching An, thành ph Scm La

Son La, ngây '( tháng 9 nám 2021

Kinh giri: Các don vj tu v.n dU nAng 1ITC tham gia gói thu do dac, 1p bàn
d hin trng, ban v mat cat hin trng, tInh toán khôi hrçing dã
khai thác khoáng san lam vt lieu xây dirng thông thithng
Can Lust Khoáng san nàm 2010; Lust du thu näm 2013; Nghj djnh s
63/2014/ND-CP ngày 26/06/20 14 cüa ChInh phü ye quy djnh chi tiêt thi hành mt
s diu Lust du thu v lira chn nhà thu; Nghj cljnh s 36/2020/ND-CP ngày
24/3/2020 ctIa ChInh phü quy djnh v xir pht vi phtm hành chInh trong Iinh virc
tâi nguyen nuâc và khoáng san và các van bàn khác có lien quan.
Can cir Quy& ctjnh s 189/QD-STNMT ngày 24/6/2021 cüa Giám dc So
Tài nguyen và Môi tru&ng v vic thành 1p Doàn kim tra vic chip hành các
quy djnh cüa pháp 1ut v khoáng san và các quy djnh pháp 1ut khác có lien
quan dM vOi Cong ty cô phân dâu tu và xây drng Tun Cix?mg khai thác dá vôi
lam vt 1iu xây d1rng thông thu&ng ti Noong Ang, bàn Cc, phi.rrng Ching An,
thành ph Scm La; Quy& djnh so 299/QD-STNMT ngày 10/9/202 1 cüa Giám
d& SO Tài nguyen và Môi truOng v gia hn thOi gian kim tra vic chp hành
các quy djnh cüa pháp lut ye khoáng san và các quy djnh pháp lut khác có lien
quan di vOi Cong ty c phân dâu tu và xây drng Tun Cithng khai thác dá vôi
lam vat lieu xay drng thông thi.r&ng tai Noong Ang, bàn Cc, phuông Ching An,
thành ph Son La.
Doàn kim tra theo Quyt ctjnh s 1 89/QD-STNMT ngày 24/6/2021 dang
t chüc kim tra và tin hành xác djnh din tIch, dO sau, trü krqng dâ khai thác
khoáng san 4t lieu xây dirng thông thixOng tai mó dá khu virc Noong Ang, bàn
C, phithng Ching An, thành phô Son La cüa Cong ty c phn du tu và xây
drng Tun Ctràrng. ChtI di,r an dâ thué don vj tu vn do ye bàn d và 1p Báo cáo
k& qua do dc l.p bàn d hin trng và bàn ye mt cat hin trng tInh khé,i lucmg
dá dâ khai thác trong din tIch cap phép; xác djnh din tIch, khi lucing dá dä khai
thác ngoài din tich dirgc cp phép.
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D xac minh, thm tra kt qua do dac, 1p ban d hin trng, bàn ye mt ct
hin trng, tInh toán khi Iucmg dâ khai thác (irong din tIch cap phép; din tich,
khdi iwong dá dã khai thác ngoài din tIch dwçrc cap phép) và trtr hrqng mó con
lal cüa Dan vi. Si Tài nguyen và Môi tnr&ng d nghj các don vj dü nng 1c tham
gia gói thu do dac, 1p bàn d hin trng, bàn ye mat ct hin tr?ng, tInh toán
kh& krçing dâ khai thác và tr& hrçxng cOn lai cüa mó dá khu vrc Noong Ang, bàn
C9, phithng Ching An, thành phô San La.
D nghj Qu Dcm vj chun bj h so nAng 1c (v nhán lyv: có th can b3
dwcrc dào tgo chuyên ngành v dja cMt, khoáng san, trcc dja... Trang thiê't bj
may móc: có ddy dñ may móc, thiét bjphuc vy do ye ban dá, tInh toán xác djnh
trü hrong khoáng san. Kinh nghim: dâ thitc hin dy an v do ye' ban dâ hin
trgng, tInh toán tri lwQng khoáng san... Tài chInh: có dz náng ly'c tài chInh d
thy'c hin gói tháu ... dam báo theo quy djnh cüa pháp luit), van bàn dàng k
tham gia gài v Sâ Tài nguyen và Môi tnring (dja chi. Tcfng 3, tda nhà T2, Khu
Trung tam hành chInh và Quáng truô'ng Táy B& M 7, phwàng To Hiçu, thành
pM Son La, tinh Son La) triroc ngày 30/9/2021 dê tham dir.
Giao Trung tam Cong ngh thông tin Tài nguyen và Môi trung dãng tái
len trang thông tin din tir cüa Sâ Tài nguyen và môi trithng.
Mci thông tin chi ti& lien h PhOng Tài nguyen Nithc, Khoáng san và KhI
tixcing thüy van - Sà Tài nyên và Môi tnthng tinh San La (din thogi:
02123.859.804).!. ..-
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