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Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 

 
 

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 và Nghị định 

số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Khoáng sản. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tại 

cuộc họp ngày 26/02/2021 về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 

10/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua 

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường (cát lòng sông) tỉnh Trà Vinh đến năm 2020. 

Thời gian kéo dài: đến hết ngày 31/12/2021 

Căn cứ  khoản 1, Điều 120 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015 quy định: 

“Điều 120. Lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết 

1. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải được đăng tải 

toàn văn trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến. 

Sở Tài nguyên và Môi trường gửi dự thảo kéo dài thời gian thực hiện Nghị 

quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc 

thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường (cát lòng sông) tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và đề nghị Sở 

Thông tin và Truyền thông hỗ trợ đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 

nhân dân tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến theo luật định. 

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:  

- Địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường, số 478a, Mậu Thân, khóm 3, 

phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

- Điện thoại: 02943.840.280. 

Rất mong sự hỗ trợ quý cơ quan, nhằm giúp Sở Tài nguyên và Môi trường 

hoàn thành nhiệm vụ được giao./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- BLĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLTNB. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hùng 
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