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tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Hồ sơ mời đấu giá, mức thu tiền bán hồ sơ và thời gian bán,
tiếp nhận hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản 03 mỏ cát năm 2022
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh
Trà Vinh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, qu yền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH ngày 17/11/2016;
Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính p hủ q uy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;
Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 23/3/2012 của Chính phủ quy định
đấu giá quyền khai thác khoáng sản;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều
của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chín h phủ quy
định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;
Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 và Thông tư số
108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài
chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản;
Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
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 Càn g Long, tỉnh
Trà Vinh;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Tài nguyên và Biển.
QUYẾT ĐỊNH:
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Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời đấu giá, mức thu tiền bán hồ sơ và thời gian bán
hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng
thông thường (cát san lấp) 03 mỏ cát sông năm 2022 đã được UBND tỉnh Trà Vinh
phê duyệt kế hoạch đấu giá tại Công văn 1188/UBND-NN ngày 28/3/2022 và Công
văn số 1222/UBND-NN ngày 30/3/2022 như sau:
1. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản: từng điểm
mỏ khoáng sản phải đầy đủ các mục theo quy định được thể hiện tại Phụ lục I theo
Hồ sơ mời đấu giá kèm theo Quyết định này.
(Đính kèm phụ lục I)
2. Mức thu tiền bán hồ sơ đấu giá tài sản được quy định tại điểm a khoản 2
Điều 10 của Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính. Cụ thể
mức thu tiền bán hồ sơ của mỏ khoáng sản là 500.000 đồng/hồ sơ.
3. Thông tin cơ bản về địa chất và khoáng sản, điều kiện khai thác khu vực có
khoáng sản đưa ra đấu giá, hiện trạng cơ bản về cơ sở hạ tầng, giá khởi điểm, tiền
đặt trước, suất đầu tư, dự toán mức đầu tư thăm dò - khai thác, năng lực tài chính tối
thiểu của 03 mỏ khoáng sản được thể hiện tại Phụ lục II theo Hồ sơ mời đấu giá kèm
theo Quyết định này.
(Đính kèm phụ lục II)
4. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác
khoáng sản:
a) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 30/6/2022 đến hết ngày
15/7/2022 tại tổ chức đấu giá tài sản là Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh (Số
96, đường Phạm Hồng Thái, Khóm 3, Phường 2, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), kể cả ngày
thứ Bảy (Buổi sáng: từ 7h00’ đến 11h; Buổi chiều: từ 13h đến 17h00’).
b) Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 16/7/2022 đến hết
ngày 28/7/2022 trong giờ hành chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh
Trà Vinh (Quầy số 5) - Địa chỉ: Số 25, Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành
phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, số điện thoại: 0294.3900703.
5. Địa điểm và thời gian nộp tiền đặt trước: Thời gian nộp tiền đặt trước dự
kiến từ 15/8/2022 đến hết ngày 17/8/2022 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà
Vinh (Số 96 Phạm Hồng Thái, Phường 2, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).
6. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Dự kiến từ 1-2 ngày trong khoảng thời gian
từ ngày 18/8/2022 đến ngày 19/8/2022 (thời gian chính thức sẽ có thông báo cụ thể
sau).
7. Cơ quan, địa điểm tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Do anh
nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh (Số 96, đường Phạm Hồng Thái, Khóm 3, Phường 2,
TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).
8. Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín và trả giá lên (cụ
thể được thể hiện trong Quy chế đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh
ban hành được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và được thông tin rộng rãi,
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niêm yết tại Sở Tài nguyên và Môi trường, trang thông tin điện tử của tỉnh, của Sở
và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh).
9. Thời gian, địa điểm tham khảo tài liệu các mỏ đấu giá quyền khai thác
khoáng sản:
a) Tham khảo tại trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi
trường:http://stnmt.travinh.gov.vn (THONG-TIN-DAU-GIA-QUYEN-KHAI-THAC
KHOANG-SAN-03-VI-TRI-MO-CAT-TINH-TRA-VINH-NAM-2022).
b) Tham khảo hồ sơ trực tiếp tại Phòng Quản lý Tài nguyên và Biển - Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh (địa chỉ 478A, Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6,
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) và tại khu vực mỏ từ ngày 30/6/2022 đến hết
ngày 15/7/2022.
Điều 2. Giao Phòng quản lý Tài nguyên và Biển phối hợp Trung tâm Công
nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thực hiện thông báo thông tin về phiên đấu
giá trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, Cổng thông tin điện tử
của Sở Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và các
phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Chủ trì, tham mưu Giám đốc sở tổ
chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản 03 điểm mỏ đúng theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Phòng quản lý Tài nguyên và
Biển, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc sở có liên quan, Doanh nghiệp đấu giá tư
nhân Trà Viinh và các tổ chức tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (thay b/c);
- VPUBND tỉnh (trang TTĐT tỉnh p/h đăng tin);
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản;
- Cổng thông tin điện tử Sở TNMT (để đăng tin);
- Đài PT&TH tỉnh Trà Vinh (để đăng tin);
- Báo Trà Vinh (để đăng tin);
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công TTV;
- DNĐGTN Trà Vinh (thực hiện);
- Lưu: VT, QLTNB.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Hùng
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