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THÔNG BÁO 

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021  

 

Thực hiện theo kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021 đã 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4231/QĐ-UBND ngày 20/10/2021, 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 796/QĐ-STNMT ngày 

26/10/2021 Phê duyệt thành phần hồ sơ, mức thu tiền bán hồ sơ và thời gian bán, 

nộp hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021 

Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định trân trọng thông báo đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021 đối với 15 điểm mỏ khoáng sản, cụ thể:  

1. Thông tin cơ bản về các mỏ đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản: chi tiết theo hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản được phê duyệt tại 

Quyết định số 796/QĐ-STNMT ngày 26/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

2. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ mời đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản 

a) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 29/10/2021 đến hết ngày 

14/11/2021 tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, kể cả ngày thứ 7 và chủ 

nhật (Buổi sáng: từ 7h00’ đến 11h30’; Buổi chiều: từ 13h30’ đến 17h00’). 

b) Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 29/10/2021 đến hết 

ngày 16/11/2021 tại Quầy số 28 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình 

Định, 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (trong giờ hành 

chính). 

3. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Dự kiến từ 1-2 ngày trong khoảng thời 

gian từ ngày 02/12/2021 đến ngày 10/12/2021 (thời gian chính thức sẽ có thông 

báo sau). 

4. Cơ quan, địa điểm tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản: 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định. 

5. Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín và trả giá lên 

(cụ thể được thể hiện trong Quy chế đấu giá do Sở Tài nguyên và Môi trường ban 

hành và được thông tin rộng rãi, niêm yết tại Sở Tài nguyên và Môi trường và 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản). 

6. Thời gian, địa điểm tham khảo tài liệu các mỏ đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản 
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a) Tham khảo tại trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường: 

http://stnmt.binhdinh.gov.vn (THONG-TIN-DAU-GIA-QUYEN-KHAI-THAC-

KHOANG-SAN-TINH-BINH-DINH). 

b) Tham khảo trực tiếp tại Phòng Tài nguyên khoáng sản - Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Bình Định (địa chỉ 08 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định) từ ngày 29/10/2021 đến hết ngày 14/11/2021. 

c) Tham khảo tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - số 37 Phan Đình 

Phùng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có 

nhu cầu tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đáp ứng các quy định tại 

Điều 34, Điều 51 Luật Khoáng sản 2010 của tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác 

khoáng sản) mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tài nguyên khoáng sản - Sở Tài nguyên và 

Môi trường (địa chỉ 08 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - số 

điện thoại 0256.3829119 - 0979878779) để được hướng dẫn, giải đáp./.     

             KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:                      PHÓ GIÁM ĐỐC   
- UBND tỉnh (b/cáo);                                                                      
- Cục quản lý Công sản – Bộ Tài chính; 

- Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; 

- Đài PTTH BĐ; Báo BĐ;    

- Công báo tỉnh Bình Định;         

- Website UBND tỉnh và Sở TNMT; 

- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh (niêm yết);      Huỳnh Quang Vinh     
- Trung tâm DVĐGTS (niêm yết);      

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- UBND các huyện có mỏ bán đấu giá (niêm yết);     

- UBND các xã nơi có mỏ bán đấu giá (niêm yết);                            

- Lưu: VT, TNKS, HT.(30)         

http://stnmt.binhdinh.gov.vn/
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