
Phụ lục II 

Các văn bản, tài liệu trong hồ sơ tham gia đấu giá khoáng sản 
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-STNMT ngày      tháng     năm 2020) 

 

STT Thành phần hồ sơ quy định Tiêu chuẩn đánh giá Ghi chú 

1 
Đơn đề nghị tham gia đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản 

Bản chính, theo Mẫu số 01 Thông tư LT số 54/2014/TTLT-

BTNMT-BTC 
Bắt buộc 

2 

Hồ sơ giới thiệu năng lực, kinh 

nghiệm trong thăm dò, khai thác 

và chế biến khoáng sản 

Bản chính (đóng tập), theo Mẫu số 02 Thông tư LT số 

54/2014/TTLT-BTNMT-BTC và có tài liệu chứng thực đối với 

các nội dung, cụ thể:  

- Theo Mục I.2. Tổng số năm kinh nghiệm: Quyết định đầu tư nhà 

máy chế biến khoáng sản, giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác 

khoáng sản,(nếu có)… 

- Theo Mục I.3. Năng lực tài chính: 3 năm gần nhất theo kết quả 

kiểm toán độc lập hoặc báo cáo tài chính. 

(Trường hợp Doanh nghiệp mới thành lập phải có Biên bản góp 

vốn thành lập doanh nghiệp và đăng ký doanh nghiệp có vốn tối 

thiểu bằng 30% giá khởi điểm của mỏ tổ chức đấu giá). 

- Theo Mục I.4. Bảng kê khai máy móc thiết bị khai thác, chế biến 

chủ yếu: các quyết định đầu tư nhà máy chế biến khoáng sản, hợp 

đồng mua hoặc thuê thiết bị cơ giới để khai thác. 

- Mục II. Kế hoạch sơ bộ về đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến, 

tiêu thụ sản phẩm: 

- Đối với khu vực đấu giá đã có kết quả thăm dò khoáng sản: Tổ 

chức, cá nhân tham gia đấu giá phải có chương trình sơ bộ việc 

đầu tư khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm. 

- Đối với khu vực đấu giá chưa thăm dò khoáng sản: Tổ chức, cá 

nhân tham gia đấu giá phải có kế hoạch sơ bộ về đầu tư thăm dò, 

khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm. 

Bắt buộc 
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3 Mẫu bản cam kết thực hiện dự án 
Bản chính, theo Mẫu số 03 Thông tư LT số 54/2014/TTLT-

BTNMT-BTC Bắt buộc 

4 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh/Giấy chứng nhận đầu 

tư/Quyết định thành lập Doanh 

nghiệp, Hợp tác xã. 

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực  

Bắt buộc 

5 

Văn bản cam kết thực hiện các 

nội dung (Bản chính) 

 

- Cam kết tự thỏa thuận bồi thường, giải phóng mặt bằng, đóng 

góp kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng cho địa phương; 

- Đối với các mỏ cát tô: Có cam kết mục đích khai thác chỉ phục 

vụ xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh, không xuất, bán ra 

ngoài tỉnh. 

- Đối với các mỏ sét: Có cam kết chỉ phục vụ nguyên liệu nhà 

máy gạch, ngói theo công nghệ lò Hofman hoặc lò Tuynen của cơ 

quan có thẩm quyền. 

Bắt buộc 
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