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CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Doe lap - Tu.r do - Hanh phác

S6: 4089/STNMT-TNN, KS&KTTV
V/v miii tham gia gói thu do dac, tInh
toán khôi hrcing khoáng san d khai
thác va tri lucing cOn 1.i cüa mô dá khu
vrc bàn Bia., x Phng Lang, huyn
Thun Châu, tinh Scm La

Son La, ngày 22 tháng 10 nárn 2021

KInh gui: Các dcm vi tu vn dü nng 1irc tham gia gói thu do dac, 1p ban
d hin tr.ng, bàn ye mt c&t hin trng, tInh toán kh& hrqng dä
khai thác khoáng san lam vt 1iu xây dirng thông thuing
Can cir Lut Khoáng san nãm 2010; Lust du thu näm 2013; Nghj djnh s
63/2014/ND-CP ngày 26/06/20 14 cüa ChInh phü v quy djnh chi tit thi hành mt
s diu Lut du thu v lija ch9n nhà thu; Nghj djnh so 3612020/ND-CP ngày
24/3/2020 cüa ChInh phU quy djnh v xCr pht vi phm hành chInh trong lTnh vic
tài nguyen nuóc và khoáng san và các van bàn khác có lien quan.
Can cir Quyt djnh s 305/QD-STNMT ngày 15/9/2021 cüa Giám d& Si
Tài nguyen và Môi tnróTlg v vic thành 1.p Doàn kiêm tra vic chap hành các quy
djnh cüa pháp 1ut trong lTnh virc khoáng san tài nguyen nixâc di vi Cong ty c
phn du ti.r và xay dirng CHE) khai thác dá vôi lam vt 1iu xây dirng thông thithng
ti khu vrc ban Bia, xâ Phng Lang, huyn Thun Châu, tinh San La.
Can cü Biên ban kim tra thirc dja ngày 21/1 0/2021 cüa Doán kim tra theo
Quy& djnh so 3 05/QD-STNMT ngày 15/9/2021.
D do d.c, 1p bàn d hin trang, bàn ye mt c&t hin trng, tInh toán
kh& hxcng dâ khai thác (trong diçn tich cap phép; diên tIch, khi lwo'ng dá dc
khai thác ngoài din tIch dwcrc câ'p phép) và trti' lirqng mó con lai cüa mO dá
khu v1rc bàn Bia, xA Phng Lang, huyn Thun Châu, tinh San La. Si Tài
nguyen và Môi tn.thng d nghj các dan vi dü näng hrc tham gia gói thAu do
dc, 1p bàn ct hin tr.ng, bàn ye m&t ct hin trng, tinh toán khi hrçing dä
khai thác và trr luçrng con lai cüa mO dá khu vijc bàn Bia, xã Phng Lang,
huyn Thun Châu, tinh San La.
Qu dan vj chun bj h sa nang lirc (v nhán 4tc: Co di can bç5 dirçrc dào
tgo chuyên ngành ye d/a chat, khoáng san, trc dja... Trang thié't bj may móc:
có ddy di may móc, thiê't bj phyc vy do ye bn &, tinh toán xác djnh tri hrcmg
khoáng san. Kinh nghiêm: dâ thtc hin dr an v do ye ban dá hin trgng, tInh
toán tri lwcmg khoáng san... Tài chInh: có di náng s'yv tài chInh d thtc hiên
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gói thu ... dam báo theo quy djnh cüa pháp luit), van ban dang k tham gia gui
ye u Tài nguyen và Môi tru&ng (dja chi. Tang 3, tôa nhà T2, Khu Trung tam
hành chInh và Qucing tru'&ng Táy Bãc to 7, phzthng TO Hiu, thành phO San La,
tinh San La) tru&c ngày 28/10/2021.
Giao Trung tarn Cong ngh thông tin Tài nguyen và Môi truàng däng tãi
len trang thông tin din t1r cüa S Tài nguyen và môi trumg.
M9i thông tin chi tit lien h Phông Tài nguyen NuOc, Khoáng san và KhI
tuçmg thüy van - S Tii nguyen vã Môi truôiig tinh San La ('din thogi:
02123.859.804).!.
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