
 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
                            _______________  

 

Số: 797/TTg-CN 
V/v khoanh định khu vực thăm dò 

nước khoáng xã Duyên Hải, huyện 

Hưng Hà, tỉnh Thái Bình vào danh 

mục khu vực không đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                ___________________________________________________  

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2019 

 

Kính gửi:   

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Bộ Công Thương; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. 
       

 Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (Công văn số 156/TTr-

UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018); ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công 

văn số 2109/BTNMT-ĐCKS ngày 08 tháng 5 năm 2019), Bộ Công Thương (Công 

văn số 3529/BCT-CN ngày 20 tháng 5 năm 2019) về việc khoanh định khu vực 

thăm dò nước khoáng xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình vào danh 

mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Thủ tướng Chính phủ có 

ý kiến như sau: 

1. Đồng ý bổ sung khu vực nước khoáng xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, 

tỉnh Thái Bình vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như đề 

nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, ý kiến của Bộ Công Thương và Bộ 

Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên. 

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép thăm dò, khai thác nước khoáng 

nóng tại khu vực nêu trên theo quy định hiện hành của Luật Khoáng sản. 
 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TTg, Phó TTg Trịnh Đình Dũng; 
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Cao Lục, 
Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH; 
- Lưu: VT, CN (2) Duc.  
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