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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:         /QĐ-STNMT 

 

       Trà Vinh, ngày      tháng 5 năm 2021 

    

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt thành phần hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản  

cát san lấp ven biển tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 

(Vị trí Mỏ số 1: theo Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 
 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát san lấp) 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH TRÀ VINH 

 

Căn cứ Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh 

Trà Vinh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 02/2021/QĐ-

UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 

2 và bãi bỏ Khoản 3 Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-

UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Luật Khoáng sản 2010; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 

của Chính phủ Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Thông tư liên tịch 

số 54/2014/TTLT- BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của liên Bộ Tài nguyên và Môi 

trường và Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Trà 

Vinh về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát san lấp trong “Báo cáo kết quả 

thăm dò khoáng sản cát san lấp ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh 

Trà Vinh”; 

Căn cứ Công văn số 867/UBND-NN ngày 11/3/2021 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); 

Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-STNMT ngày 04/3/2021 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường (cát san lấp) 02 mỏ cát ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh 

Trà Vinh; 

Căn cứ Hợp đồng số 55/HĐ-STNMT ngày 04/5/2021 được ký kết giữa Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh về 

việc thực hiện tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường (cát san lấp) 02 mỏ cát tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh 

Trà Vinh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Tài nguyên và Biển. 
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 QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Phê duyệt thành phần hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản  

cát san lấp ven biển tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh: Vị trí Mỏ 

số 1 theo Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh 
về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát san lấp. 

(Chi tiết về thành phần hồ sơ và yêu cầu xem Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm) 

Điều 2. Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh có trách nhiệm in ấn tài liệu 

và bán hồ sơ cho các tổ chức tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản; tiếp 

nhận hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát san lấp ven biển (Vị trí Mỏ số 

1) tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đúng theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý Tài nguyên và Biển, 

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh 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); 

- Sở KHĐT, Sở Tài chính (để biết); 

- Trang thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh 

- Trang thông tin điện tử STNMT;  

- Ban Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLTNB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hùng 
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