
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

           Số:           /TB-STNMT           Bình Định, ngày       tháng      năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản, 

thời gian nộp tiền đặt trước và thời gian đấu giá 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 

` 

Căn cứ Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 725/QĐ-STNMT ngày 16/10/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc phê duyệt hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

năm 2020– đợt 2; 

Căn cứ Thông báo số 96/TB-STNMT ngày 30/10/2020 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 – Đợt 2 đối với 

02 mỏ cát tô tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ và xã Cát Thành, huyện Phù Cát; 

 Căn cứ 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 Xuân Bình, Xuân Phương, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, 

diện tích 03ha ngày 6/11/2020; 

 Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo: 

 1. Danh sách các tổ chức được xét chọn có hồ sơ hợp lệ 

Số 

TT 
Tên tổ chức Địa chỉ 

1 Công ty TNHH Xây dựng Phát 

Nguyên 

thôn Chánh Giáo, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định 

2 Công ty TNHH MTV Bảo Thắng 

Bình Định 

52 Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

3 Công ty TNHH Xây dựng Thương 

mại và Dịch vụ Tín Thành 

thôn Hóa Lạc, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định 

4 Công ty TNHH Xây dựng Thương 

mại Tổng hợp Phú Thịnh 

thôn Ngãi An, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định 

5 Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp 

Thiên Thuận 
Thôn Xuân Bình, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ 

6 Công ty TNHH MTV Tín Phú 
17 Võ Duy Dương, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

 2. Thời gian và phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản  



2 

 

 

 - Thời gian: đến hết ngày 10/11/2020 (quá thời hạn này, Doanh nghiệp 

không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản). 

 - Phương thức nộp tiền: Nộp bằng hình thức chuyển khoản.  

 - Địa chỉ nộp: Tài khoản của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ 

thể: 

 + Tên tài khoản: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường; 

 + Số Tài khoản: 3713.0.1047395.00000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình 

Định. 

 - Số tiền nộp: 43.100.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi ba triệu, một trăm 

nghìn đồng). 

 - Ghi rõ nội dung nộp tiền: nộp tiền 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. 

 3. Thời gian và địa điểm tổ chức phiên đấu giá:  

 - Thời gian: lúc 14h00 ngày 11/11/2020. 

 - Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (số 

37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). 

  4. Điều kiện để được tham gia phiên đấu giá:  

 a. Là các tổ chức đã được xét chọn có hồ sơ hợp lệ theo Thông báo này của 

Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 b. Đã nộp đủ tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo 

quy định. 

 Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ Phòng Tài nguyên khoáng sản - Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định (địa chỉ 08 Hai Bà Trưng, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định hoặc số điện thoại 0923356777). 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các tổ chức nêu trên biết, thực 

hiện./. 

     KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:              PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Các Dn có tên tại Điểm 1; 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Website UBND tỉnh và Sở TNMT; 

- TT phục vụ HCC tỉnh BĐ;    

- TT DVĐGTS (niêm yết);          Huỳnh Quang Vinh 

- GĐ; PGĐ Sở (b/c); 

- Kế toán VP Sở (p/h);                                       

- CC: QLĐĐ, BVMT; 

- Lưu: VT, TNKS, TT.(17).  
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