
ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

Số:         /QĐ - UBND                                    Bình Định, ngày       tháng       năm 2020         

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ  cát 

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

diện tích 03ha tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
        

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; 

 Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính 

phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9 

năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài Chính quy định chi tiết một 

số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính 

phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 2 năm 2016 của 

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

bàn tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 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; 

 Theo Biên bản đấu giá quyền khai thác khoáng của Trung tâm Dịch vụ đấu 

giá tài sản tổ chức ngày 11 tháng 11 năm 2020 và đề nghị của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tại Tờ trình số 1068/TTr-STNMT ngày 13/11/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát 

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

tích 03ha tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ được giới hạn bởi các điểm khép góc theo 

hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 108015’, múi chiếu 30 như sau: 

Điểm Y (m) X (m) 

1 1.579.717 599.381 



2 

 

2 1.579.620 599.393 

3 1.579.603 599.265 

4 1.579.626 599.090 

5 1.579.711 599.086 

1. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá: Công ty TNHH Xây dựng Phát Nguyên, 

Mã số doanh nghiệp 4101468828, địa chỉ thôn Chánh Giáo, xã Mỹ An, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

 2. Giá trúng đấu giá: Đã trúng đấu giá với mức thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản là Rđg = 122,75%. 

 3. Thời gian nộp tiền trúng đấu giá: Theo Quyết định phê duyệt tiền trúng 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản của UBND tỉnh và Thông báo nộp tiền trúng 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Cục Thuế tỉnh (trước khi cấp Giấy phép 

khai thác khoáng sản). 

 4. Diện tích huyện Phù Mỹ chiếm 100%.  

 Điều 2. Công ty TNHH Xây dựng Phát Nguyên phải nộp hồ sơ đề nghị cấp 

phép thăm dò khoáng sản mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường (cát vàng 

dùng trong xây dựng – cát tô) đối với diện tích 03ha thuộc xã Mỹ An, huyện Phù 

Mỹ cho Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Bình Định) trước ngày 11/5/2021. Đơn vị tư vấn thăm dò khoáng sản phải 

phù hợp với quy định tại Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ. 

Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận và thẩm 

định hồ sơ, trình UBND tỉnh cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi 

trường, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục 

trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH 

Xây dựng Phát Nguyên và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;     

- CT, PCT: N.T.Thanh; 

- Tổng cục ĐC&KS Việt Nam; 

- CT, PCT UBND tỉnh: 

- Lưu: VT, K4. 

 

                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

  Nguyễn Tuấn Thanh 
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