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

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

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

V/v đề xuất đấu giá mỏ cát tô tại 

huyện Phù Cát và huyện Phù Mỹ 

              Kính gửi: UBND tỉnh Bình Định 

 Thực hiện 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 các quy định về đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản (Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định 

về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, 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), Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn 

bản số 92/TB-STNMT ngày 19/10/2020 thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản năm 2020 – Đợt 2 đối với 01 mỏ cát tô tại xã Cát Thành, huyện Phù Cát và 01 

mỏ cát tô xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ. Theo đó: 

- Thời gian bán hồ sơ từ ngày 19/10/2020 đến hết ngày 17/11/2020 tại Văn 

phòng Sở Tài nguyên và Môi trường (theo quy định là 30 ngày liên tục). 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 18/11/2020 đến hết ngày 17/12/2020 tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (trong giờ hành chính). 

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Dự kiến ngày 23/12/2020 (sau 7 ngày tiếp 

nhận hồ sơ để xét duyệt hồ sơ hợp lệ tham gia đấu giá). 

- Cơ quan, địa điểm tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Trung 

tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. 

(Hình thức thông báo trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo 

Bình Định, Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh, Website của UBND tỉnh và Website của 

Sở TNMT) 

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã bán được 7 hồ sơ tham gia đấu 

giá mỏ cát tô Cát Thành và 4 hồ sơ tham gia đấu giá mỏ cát tô Mỹ An. Tuy nhiên, 

hiện chưa có doanh nghiệp nào nộp lại hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh Bình Định. 

Theo các quy định Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông báo bán hồ sơ 

(đến ngày 17/11/2020) và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (đến ngày 17/12/2020) 

và việc triển khai đấu giá theo kế hoạch là ngày 23/12/2020. Tuy nhiên hiện nay, 

nhu cầu sử dụng cát tô trong xây dựng rất lớn, các vùng lân cận mỏ đã xảy ra tình 

trạng khai thác khoáng sản trái phép, chính quyền địa phương rất khó khăn trong 

việc ngăn chặn, xử lý. Do đó, cần sớm triển khai đấu giá các mỏ cát để cấp phép cho 

doanh nghiệp quản lý, khai thác phục vụ nhu cầu cho địa phương, tránh thất thu cho 

nhà nước. 
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Vì vậy, để kịp thời đấu giá mỏ cát tô phục vụ nhu cầu tại địa phương và theo 

chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy nhanh công tác đấu giá mỏ cát tô, Sở Tài nguyên và 

Môi trường kính đề nghị UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo đấu giá mỏ cát tô như sau: 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục bán hồ sơ tham gia đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản đến hết ngày 03/11/2020. 

- Giao Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản đến hết ngày 05/11/2020. 

Sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối 

hợp phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các ngành thực hiện 

công tác đấu giá (nội dung được 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) với thời gian (dự kiến) như sau:  

 

STT Nội dung Ngày hoàn 

thành 

Ghi chú 

1 

Thông báo mời và làm 

việc với các doanh nghiệp 

có mua hồ sơ tham gia 

đấu giá để thông báo nội 

dung thay đổi thời gian 

đấu giá. 

Chậm nhất 

đến ngày 

03/11/2020 

Vì thời gian thay đổi so với 

thông báo đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản của Sở Tài 

nguyên và Môi trường. Đồng 

thời để giải đáp thắc mắc của 

doanh nghiệp trong quá trình lập 

hồ sơ tham gia đấu giá. 

2 

Chốt hồ sơ hồ sơ tham gia 

đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản đã nộp tại 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

Chậm nhất 

đến ngày 

05/11/2020 

Do có sự thay đổi về thời gian tổ 

chức đấu giá so với Thông báo 

trước đây và để doanh nghiệp 

chủ động thời gian nghiên cứu, 

hoàn thành và nộp hồ sơ tham 

gia đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản. 

3 

Họp liên ngành xét duyệt 

hồ sơ tham gia đấu giá 

quyền khai thác khoáng 

sản 

Chậm nhất 

đến ngày 

06/11/2020 

Theo quy định của Quyết định 

số 16/2016/QĐ-UBND ngày 

03/02/2016 của UBND tỉnh, sau 

khi hết hạn nộp hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường phối hợp 

các ngành và chính quyền địa 

phương xét duyệt hồ sơ hợp lệ. 

4 

Thông báo các doanh 

nghiệp có hồ sơ hợp lệ và 

nộp tiền đặt trước. 

Chậm nhất 

đến ngày 

06/11/2020 

Theo quy định của pháp luật, sau 

khi hết hạn nộp hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường sẽ thông 

báo cho các doanh nghiệp đủ 

điều kiện để nộp tiền đặt trước 

tham gia đấu giá. 
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5 

Chốt hồ sơ các doanh 

nghiệp đủ điều kiện đấu 

giá. 

Chậm nhất 

đến ngày 

10/11/2020 

Nhằm đảm bảo cho doanh 

nghiệp có đủ thời gian hoàn 

thành việc nộp tiền đặt trước 

(theo quy định) để tham gia 

phiên đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản. 

6 

Phối hợp Trung tâm Dịch 

vụ đấu giá tài sản để tổ 

chức đấu giá. 

Chậm nhất 

đến ngày 

11/11/2020 

Sau khi chốt hồ sơ các doanh 

nghiệp đủ điều kiện đấu giá, Sở 

Tài nguyên và Môi trường bàn 

giao hồ sơ cho Trung tâm Dịch 

vụ đấu giá tài sản để tổ chức đấu 

giá. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện./. 

  KT. GIÁM ĐỐC 

           PHÓ GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm PVHCC (p/h); 

- UBND các huyện: Phù Cát, Phù Mỹ; 

- Trung tâm Bán đấu giá TS BĐ; 

- GĐ, các Phó GĐ Sở;       Huỳnh Quang Vinh 

- Thanh tra Sở, CCBVMT, CCQLĐĐ; 

- Lưu: VT, TNKS, HT.(10).       
                   


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-10-29T10:36:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trương Bá Vinh<vinhtb@stnmt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-10-29T10:39:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hồ Đắc Khánh<khanhhd@stnmt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-10-29T11:11:41+0700


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-10-29T13:54:42+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Sở Tài nguyên và Môi trường<vanphong@stnmt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-10-29T13:54:46+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Sở Tài nguyên và Môi trường<vanphong@stnmt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-10-29T13:54:47+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Sở Tài nguyên và Môi trường<vanphong@stnmt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-10-29T13:54:48+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Sở Tài nguyên và Môi trường<vanphong@stnmt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




