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THÔNG BÁO
Về việc trả hồ sơ không giải quyết
Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư 706
Ngày 11/11/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Trung tâm
Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy
phép thăm dò khoáng sản mỏ đất núi Lệ Thủy, xã Tịnh Châu, thành phố Quảng
Ngãi của Công ty Cổ phần Đầu tư 706;
Mã số hồ sơ: 000.00.38.H48-211111-0004
Nội dung yêu cầu giải quyết: Đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ đất núi
Lệ Thủy, xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;
Qua kiểm tra nội dung hồ sơ và tiến hành kiểm tra thực địa, cho thấy hồ
sơ chưa đảm bảo để xem xét giải quyết theo quy định, cụ thể:
- Một phần diện tích của khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản không nằm
trong quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây
dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm
2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày
09/8/2017;
- Về bố cục, nội dung và thành phần của Đề án thăm dò khoáng sản không
theo mẫu quy định tại Chương II Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày
26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm
dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động
khoáng sản; mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê
duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản; (Không
có Phụ lục kèm theo Thuyết minh Đề án, Không có Bản vẽ liên quan theo quy
định,…);
- Công ty Cổ phần Đầu tư 706 chưa bổ sung hồ sơ có liên quan đến công
trình, dự án do đơn vị trúng thầu thi công hoặc được chủ đầu tư công trình, dự
án ủy quyền đứng tên lập hồ sơ, thủ tục để cấp Giấy phép đất san lấp phục vụ
cho công trình, dự án cụ thể (Hồ sơ gồm: Quyết định chủ trương đầu tư hoặc
quyết định đầu tư; dự toán kèm theo hồ sơ thiết kế bãn vẽ thi công; tổng hợp nhu
cầu đất san lấp phục vụ cho các công trình sự án; báo cáo đánh giá tác động
môi trường dự án đầu tư;…) để làm cơ sở, tham mưu trình UBND tỉnh cấp Giấy
phép thăm dò, Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về
khoáng sản;

2
Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư 706 cử người đến Trung tâm hành chính
công tỉnh Quảng Ngãi (Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả) để nhận lại hồ
sơ, bổ sung chỉnh sửa và nộp lại theo quy định.
Công ty có quyền phản ánh, khiếu nại về việc hồ sơ không được giải quyết
thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành./.
(Kèm theo toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công/Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả).
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả;
- Lưu: VT, VPS, KS.
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