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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /TB-STNMT 

 

                            Trà Vinh, ngày        tháng      năm 2022 

                                           

THÔNG BÁO 
Về việc mời tư vấn đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 03 mỏ cát sông  
 

 

 

Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về 

việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

Căn cứ Công văn số 900/UBND-NN ngày 11/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.  

Căn cứ Công văn số 1188/UBND-NN ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh Trà 

Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật 
liệu xây dựng thông thường năm 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Căn cứ Công văn số 1222/UBND-NN ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh Trà 
Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) mỏ cát tại xã Đức Mỹ, huyện Càng 
Long, tỉnh Trà Vinh. 

Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-STNMT ngày 16/3/2022 của Giám đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường về đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường (cát sông, cát biển) năm 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Trà 
Vinh. 

Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-STNMT ngày 25/3/2022 của Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường về đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây 
dựng thông thường (cát san lấp) mỏ cát tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh 

Trà Vinh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh mời các đơn vị đấu giá 

chuyên nghiệp tham gia thực hiện tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng 
sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 03 mỏ cát sông năm 2022, 

cụ thể như sau: 

1. Tên, địa chỉ đơn vị được giao bán đấu giá tài sản: 

- Tên đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh; 

- Địa chỉ: số 478A, Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh. 

2. Tên tài sản: 03 điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường (cát san lấp), cụ thể như sau: 
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STT Tên Mỏ cát Tọa độ 
Thời gian dự 

kiến đấu giá 

I 

ĐIỂM MỎ ĐÃ CÓ KẾT QUẢ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN (theo Kế 

hoạch số 24/KH-STNMT ngày 25/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Trà Vinh) 

1 

Mỏ 1a: Mỏ cát trên sông 

Cổ Chiên thuộc xã Đức 

Mỹ, huyện Càng Long. 

1 11 12 550 5 84 231 

Quí II/2022 

2 11 12 838 5 84 516 

3 11 12 316 5 85 109 

4 11 12 037 5 84 821 

II 

ĐIỂM MỎ CHƯA CÓ KẾT QUẢ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN (theo Kế 

hoạch số 20/KH-STNMT ngày 16/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Trà Vinh) 

1 

Mỏ 1: Mỏ cát trên sông 

Hậu thuộc xã Hàm Tân 

và Định An, huyện Trà 

Cú. 

 

1 10 64 990 5 80 346 

Quí II/2022 

2 10 65 185 5 80 502 

3 10 63 775 5 82 262 

4 10 63 580 5 82 106 

2 

Mỏ 2: Mỏ cát trên sông 

Cổ Chiên thuộc xã Đức 

Mỹ và xã Đại Phước, 

huyện Càng Long. 

1 11 10 784 5 86 071 

Quí III/2022 
2 11 11 165 5 86 452 

3 11 10 196 5 87 180 

4 11 09 892 5 86 849 

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 

Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định  
tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 

08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
và các tiêu chí khác do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh quyết định, 

cụ thể như sau: 

a. Văn bản đề nghị tham gia thực hiện tổ chức phiên đấu giá. 

b. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá: Có trụ 
sở, địa chỉ cụ thể, rõ ràng, ổn định tại tỉnh Trà Vinh để đảm bảo cho cuộc đấu 



3 

 

giá; có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá quyền khai thác khoáng 
sản. 

c. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. 

d. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: 

- Tổ chức đấu giá tài sản được thành lập theo đúng quy định của pháp luật 
(có Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy đăng ký hoạt động hoặc 

Quyết định thành lập) và hoạt động lĩnh vực đấu giá tài sản trở lên. 

- Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm và uy tín. 

- Có tối thiểu 01 đấu giá viên (có bản sao chứng thực Chứng chỉ hành 
nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên, Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp). 

- Có tối thiểu 01 hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản là Quyền khai thác 
khoáng sản từ năm 2019 đến nay (có bản sao chứng thực hợp đồng và tài liệu 

chứng minh). 

đ. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp hoặc 

Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh công bố. 

e. Có Bảng báo giá chi phí thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ ngày 
18/5/2022 đến hết ngày 23/5/2021 (nộp trong giờ hành chính). 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh. Địa 
chỉ số 478A, đường Mậu Thân, K3, P6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

- Hồ sơ đăng ký tham gia phải được niêm phong. 

* Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá đóng thành quyển, 

không trả lại hồ sơ nếu không được lựa chọn. 

- Số điện thoại liên hệ: 02943.840062. 

5. Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 

- Nộp đúng thời gian theo Thông báo này của Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

- Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí tại điểm a, b, c, d, đ 
mục 3 thì mới được tiếp tục đánh giá tiêu chí tại điểm e mục 3 nêu trên. Nếu tổ 

chức đấu giá tài sản không đáp ứng một trong các tiêu chí tại điểm a, b, c, d, đ 
mục 3 thì sẽ không được lựa chọn. 

- Trường hợp có từ 02 tổ chức đấu giá tài sản trở lên cùng đáp ứng tất cả 
các tiêu chí tại điểm a, b, c, d, đ mục 3 nêu trên thì tổ chức đấu giá nào có mức 

Báo giá chí phí đấu giá thấp hơn sẽ được chọn. Nếu có từ 02 tổ chức đấu giá tài 
sản trở lên cùng có mức Báo giá chí phí đấu giá bằng nhau thì tổ chức đấu giá 

nào có nhiều kinh nghiệm (số năm và số lần thực hiện) về đấu giá quyền khai 
thác khoáng sản sẽ được chọn. 
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Trong quá trình thực hiện, nếu cần làm rõ thông tin vui lòng liên hệ Phòng 
Quản lý Tài nguyên và Biển thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường qua số điện 

thoại: (0294) 3840062. 

Trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận:    
- Các đơn vị đấu giá chuyên nghiệp; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- VP.UBND tỉnh (hỗ đưa thông báo  

lên trang Thông tin điện tử của tỉnh); 

- TTCNTT (đưa thông báo lên trang 

Thông tin điện tử của Sở TNMT); 

- GĐ Sở (thay b/c); 

- Lưu: VT, QLTNB. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Tuấn 
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