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     SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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THÔNG BÁO 

Trả hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác Mỏ cát làm vật liệu xây 

dựng thông thường (cát vàng dùng trong xây dựng – cát tô) tại thôn Chánh 

Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, diện tích 5,1ha 

  

Căn cứ hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ cát 

làm vật liệu xây dựng thông thường (cát vàng dùng trong xây dựng – cát tô) tại 

thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, diện tích 5,1ha của Công ty CP 

Khoáng sản Bình Định nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định 

(Mã số hồ sơ: 000.00.12.H08-201105-0051), Biên bản họp xét chọn hồ sơ đề nghị 

tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông 

thường (cát vàng dùng trong xây dựng – cát tô) tại thôn Chánh Thiện, xã Cát 

Thành, huyện Phù Cát, diện tích 5,1ha ngày 6/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã có thông báo số 99/TB-STNMT ngày 09/11/2020 thông báo cho Công ty 

CP Khoáng sản Bình Định có hồ sơ được xét chọn tham gia phiên đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản Mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường (cát vàng dùng 

trong xây dựng – cát tô) tại thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, diện 

tích 5,1ha. Đồng thời tại thông báo trên Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu 

Công ty CP Khoáng sản Bình Định phải nộp tiền đặt trước (với số tiền là 

146.400.000đồng) để tham gia phiên đấu giá vào ngày 11/11/2020. 

 Tuy nhiên, đến thời điểm tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

Mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường (cát vàng dùng trong xây dựng – cát tô) 

tại thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, diện tích 5,1ha ngày 

11/11/2020 Công ty CP Khoáng sản Bình Định đã không nộp tiền đặt trước và 

không tham gia phiên đấu giá. 

 Từ kết quả trên, Sở Tài nguyên và Môi trường trả hồ sơ đề nghị tham gia đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản của Công ty CP Khoáng sản Bình Định đã nộp tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (Mã số hồ sơ: 000.00.12.H08-

201105-0051). 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến cho Công ty CP Khoáng sản 

Bình Định biết và liên hệ với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định 

để nhận lại hồ sơ./. 

     KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:              PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Cty CP Khoáng sản BĐ; 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- TT phục vụ HCC tỉnh BĐ;          

- GĐ; PGĐ Sở (b/c); 

- Lưu: VT, TNKS, TT.(17).  
             Huỳnh Quang Vinh 
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