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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

 

Số:          /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Phú Thọ, ngày       tháng 8 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021, định hướng đến năm 2030 

 (đợt 03 năm 2021) 
__________ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010; 

 Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ; 

 Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 10/2014/QĐ-UBND ngày 

25/8/2014, số 13/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015, số 08/2018/QĐ-UBND 

ngày 21/5/2018, số 14/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018, số 01/2019/QĐ-

UBND ngày 21/01/2019; Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019; 

08/2020/QĐ-UBND ngày 13/5/2020;  

 Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt khu 

vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030: số 3029/QĐ-UBND ngày 14/11/2018, số 1286/QĐ-

UBND ngày 05/6/2019, số 1900/QĐ-UBND ngày 14/8/2020, số 104/QĐ-

UBND ngày 13/01/2021, số 999/QĐ-UBND ngày 29/4/2021; 

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn bản số 

1110/TNMT-KS  ngày 12/5/2021, Văn bản số 1893/TNMT-KS ngày 20/7/2021), 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Phê duyệt bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021, định hướng đến năm 2030 

(gồm: Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khoáng sản tại các 

khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường 

khoanh định, công bố) cụ thể như sau : 

 Bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (theo quy 

định tại khoản 2 Điều 26, Điều 78 Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;  điểm đ, 

khoản 1 Điều 22 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính 

phủ; Điểm b, Khoản 1, Điều 22, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 của Chính phủ) khi đáp ứng các tiêu chí sau: 

 + Khu vực có khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường được quy 

hoạch khai thác để cung cấp nguyên liệu phục vụ xây dựng các công trình sử 
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dụng ngân sách nhà nước (phát triển hạ tầng giao thông; công trình thủy lợi): 

01 (một) khu vực: Khu vực mở rộng mỏ đá Hang Nắng làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập với diện tích 9,730 ha;   

  

 + Khu vực có khoáng sản đã xác định là nguồn nguyên liệu cho các nhà 

máy chế biến sâu: 01 (một) khu vực: Khu vực mỏ Talc tại xóm Nà Nườm, 

xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn với diện tích 6,30 ha;   

   (Chi tiết thể hiện tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định này). 

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải trên trang thông tin điện tử 

tỉnh Phú Thọ danh sách bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 

(đợt 03 năm 2021) ban hành theo Quyết định này trong thời hạn 07 ngày kể từ 

ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành;  

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát, báo cáo UBND 

tỉnh xem xét, phê duyệt các thủ tục để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, cấp 

giấy phép khai thác khoáng sản đối với các điểm mỏ trên theo đúng quy định. 

 

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ 

tịch UBND các huyện, thành, thị; các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết 

định thực hiện, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- CT, các PCT; 
- CVP, các PCVP; 
- Lưu: VT, TH1, KT1 (T). 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

       PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 Phan Trọng Tấn 
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Phụ lục 01  

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM MỎ BỔ SUNG VÀO KHU VỰC KHÔNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2021 của UBND tỉnh Phú Thọ) 

III Khu vực đã khảo sát, bổ sung quy hoạch 
Diện tích 

(ha) 
Ghi chú Đơn vị đã tiến hành khảo sát 

01 

Khu vực mở rộng mỏ đá Hang Nắng làm vật 

liệu xây dựng thông thường tại xã Ngọc 

Lập, huyện Yên Lập 

 

 

 

9,730 ha 

Theo quy định tại điểm đ, 

khoản 1 Điều 22 Nghị 

định số 158/2016/NĐ-CP 

ngày 29/11/2016 của 

Chính phủ 

Công ty cổ phần khoáng sản 

và vật liệu xây dựng Tự Lập 

02 
Khu vực mỏ Talc tại xóm Nà Nườm, xã Thu 

Ngạc, huyện Tân Sơn 
6,30 ha 

Theo quy định tại điểm b, 

Khoản 1, Điều 22, Nghị 

định số 158/2016/NĐ-CP 

ngày 29/11/2016 của 

Chính phủ 

Công ty cổ phần khoáng sản 

xây dựng Đức Phát 
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