
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 điều chỉnh thời gian mời tư vấn đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 05 mỏ cát sông  
 

 

Ngày 01/4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh có Thông 
báo số 121/TB-STNMT về việc mời đơn vị tư vấn 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) 05 mỏ cát sông năm 2022 (Đính kèm). 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh thông báo điều chỉnh thời 
gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá theo Thông báo số 121/TB-

STNMT ngày 01/4/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh như 
sau: 

“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 

01/4/2022 đến hết ngày 20/4/2021 (nộp trong giờ hành chính).” 

Các nội dung khác trong Thông báo số 121/TB-STNMT ngày 01/4/2022 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh không thay đổi. 

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); 

- Cổng TTĐT Quốc gia (để đăng); 

- 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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