
Phụ lục III 

Các biểu mẫu trong hồ sơ tham gia đấu giá khoáng sản 
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-STNMT ngày      tháng     năm 2020) 

 

Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

  Kính gửi:  

    - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, 

    - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định.  

(Tên tổ chức, cá nhân): ........................................................................................... 

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng.... năm....  (Đăng ký kinh 

doanh số.... ngày.... tháng.... năm....) 

Trụ sở tại:................................................................................................................. 

Điện thoại:……………………………………; Fax: ............................................. 

Xin đăng kí và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản mà 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định 

thông báo tại khu vực mỏ: 

................................................................................................................................. 

 (Tên tổ chức, cá nhân) xin cam kết: 

1. Đã nghiên cứu tài liệu khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản và hồ sơ mời 

đấu giá, Quy chế đấu giá tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định và tự 

nguyện đăng ký tham gia đấu giá mà Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định thông báo. 

2. Chấp nhận tham gia đấu giá theo hình thức đấu giá mà Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Định, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định lựa chọn cho phiên đấu 

giá. 

3. Khi tham gia đấu giá (Tên tổ chức, cá nhân) cam kết thực hiện đúng các quy 

định hiện hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

  

  Ngày….. tháng….. năm 20... 

(Tên tổ chức, cá nhân làm đơn) 
Ký tên, đóng dấu 
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Mẫu số 02 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ 

QUYỀN KHAI THÁC 

KHOÁNG SẢN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  

HỒ SƠ GIỚI THIỆU 

Năng lực kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản 

I. Thông tin chung: 

1. Tính pháp lý 

(1) Đối với nhà đầu tư là cá nhân: 

a) Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch) 

b) Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp) 

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có CMND/hộ chiếu 

(tên giấy, số, ngày, nơi cấp) 

c) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

d) Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email) 

(2) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/ tổ chức: 

a) Tên doanh nghiệp/tổ chức 

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành 

lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp) 

c) Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký 

đầu tư, gồm: 

- Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch) 

- Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp) 

- Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có CMND/hộ chiếu 

(tên giấy, số, ngày, nơi cấp) 

- Chức vụ 

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

- Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email) 

2. Tổng số năm kinh nghiệm: 

Loại hình công việc Số năm kinh nghiệm 

- Thăm dò   

- Khai thác   

- Chế biến   
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- Khác   

- ……..   

3. Năng lực tài chính (3 năm gần nhất theo kết quả kiểm toán độc lập) 

TT   Năm 20.. Năm 20.. Năm 20.. 

1 Tổng tài sản       

2 Tổng nợ phải trả       

3 Tài sản ngắn hạn       

4 Nợ ngắn hạn       

5 Doanh thu       

6 Lợi nhuận trước thuế       

7 Lợi nhuận sau thuế       

4. Bảng kê khai máy móc thiết bị khai thác, chế biến chủ yếu 

Tên thiết bị (loại, kiểu, 

nhãn hiệu) 
Số lượng 

Công 

suất 

Năm 

sản 

xuất 

Số thiết bị Chất 

lượng 

thực hiện 

nay 

Thuộc 

sở hữu 
Đi thuê 

              

              

              

II. Kế hoạch sơ bộ về đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm 

a) Nội dung dự án đầu tư (phác thảo). 

b) Giới thiệu về công nghệ của dự án (nếu có). 

c) Giới thiệu về năng lực kinh nghiệm: Kinh nghiệm của Nhà đầu tư trong lĩnh vực 

đầu tư này hoặc có đơn vị có kinh nghiệm tham gia với Nhà đầu tư. 

d) Giới thiệu về năng lực tài chính thực hiện dự án. 

III. Kiến nghị và cam kết. 

a) Kiến nghị của tổ chức, cá nhân. 

b) Cam kết về tính chính xác của nội dung hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá. 

  

  ……., ngày ... tháng ... năm 20... 

Đại diện tổ chức, cá nhân 
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 Mẫu số 03 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ 

QUYỀN KHAI THÁC 

KHOÁNG SẢN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Tên tổ chức, cá nhân:............................................................................................... 

Địa chỉ: ................................................................................................................... 

Số điện thoại:……………………………; Fax:...................................................... 

Đại diện tổ chức, cá nhân: ...................................................................................... 

Chức vụ/nghề nghiệp: ............................................................................................. 

  

CAM KẾT 

Doanh nghiệp chúng tôi xin cam kết khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan nhà nước đưa ra mời đấu giá. 

Nếu doanh nghiệp chúng tôi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các cam 

kết này, doanh nghiệp chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

  

 

Người lập 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

......, ngày    tháng    năm 20…. 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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