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THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá điều hành phiên đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản năm 2020 cho Sở Tài nguyên và Môi trường  

Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-STNMT ngày 08/6/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường Bình Định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị đấu giá điều 

hành phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 cho Sở Tài nguyên và 

Môi trường; 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả lựa chọn đơn vị đấu giá 

điều hành phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 17 mỏ khoáng sản đã 

được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh Bình Định năm 2020 tại Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 20/02/2020, 

như sau: 

1. Đơn vị đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ tại 37 Phan 

Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

2. Thù lao dịch vụ đấu giá 

- Trường hợp đấu giá thành công toàn bộ 17 mỏ khoáng sản trên thì Sở Tài 

nguyên và Môi trường sẽ thanh toán cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thù lao 

dịch vụ đấu giá theo giá gói thầu trọn gói là 51.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm 

mươi mốt triệu đồng) (bao gồm thuế VAT và các loại phí, lệ phí liên quan). 

- Trường hợp đấu giá thành công ít hơn 17 mỏ khoáng sản thì Sở Tài nguyên 

và Môi trường thanh toán cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thù lao dịch vụ 

đấu giá đối với các mỏ khoáng sản đấu giá thành là 3.000.000 đồng/01 mỏ khoáng 

sản (Bằng chữ: Ba triệu đồng) (bao gồm thuế VAT và các loại phí, lệ phí liên 

quan) và thanh toán chi phí niêm yết, in ấn tài liệu là 200.000 đồng/01 mỏ khoáng 

sản đối với các mỏ đấu giá không thành. 

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến quý đơn vị biết./.  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Website UBND tỉnh và Sở TNMT; 

- Công báo tỉnh Bình Định; 

- Sở Tư pháp (biết); 

- Các tổ chức đấu giá tài sản; 

- Lưu: VT, TNKS, HY.(10) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Huỳnh Quang Vinh 
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