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THÔNG BÁO 

Kết quả các đơn vị không trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh Bình Định năm 2020 – đợt 2 và nhận hoàn trả tiền đặt trước 

 

Thực hiện quy định tại Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 

của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh Bình Định, ngày 11/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp 

với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản theo Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định 

năm 2020 – đợt 2.   

Trên cơ sở thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại văn 

bản số 239/TTĐGTS ngày 11/11/2020 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và Biên 

bản đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường 

thông báo kết quả cho các đơn vị có hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản mà không trúng đấu giá và hoàn trả tiền đặt trước cho các đơn vị này theo Phụ lục 

kèm theo. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định xin thông báo đến các đơn vị có 

hồ sơ 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 Xuân Bình, Xuân 

Phương, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, diện tích 03ha và 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 mà không trúng đấu giá cung cấp đầy đủ thông 

tin (theo mẫu) về tên doanh nghiệp, địa chỉ, tài khoản và tên ngân hàng (có đóng dấu 

doanh nghiệp) để Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn trả tiền đặt trước theo quy định. 

Mẫu thông tin: 

Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Số Tài khoản Ngân hàng 

    

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các đơn vị biết, thực hiện./. 
          

 

Nơi nhận:         
- UBND tỉnh (thay bc); 

- Các Dn có tên theo PL; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- TT PVHCC tỉnh; 

- CCQLĐĐ, CCBVMT (p/h);                                                                                                         

- Lưu: VT, TNKS, TT.(29). 

 

             KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Huỳnh Quang Vinh 
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