
 UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

 

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

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp điều hành phiên đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản năm 2020 – đợt 2 cho                                               

Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

  

 Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

 Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; 

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

Chính phủ 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 và 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 03/02/2016 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 366/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 

nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Bình Định năm 2020;  

Căn cứ Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 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; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 19/10/2020 và đề nghị của 

Trưởng phòng Phòng Tài nguyên khoáng sản. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp điều hành phiên đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 – đợt 2 cho Sở Tài nguyên và Môi 

trường để triển khai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 04 điểm 
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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 và Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 09/10/2020, với 

các nội dung sau: 

1. Đơn vị đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. 

Địa chỉ: 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 04 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 12.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai 

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

- Trường hợp đấu giá thành công ít hơn 04 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. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Phòng Tài nguyên khoáng sản, Giám 

đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và các bộ phận có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Website UBND tỉnh và Sở TNMT; 

- Công báo tỉnh Bình Định; 

- Sở Tư pháp (biết); 

- Lưu: VT, TNKS, HY.(10) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Huỳnh Quang Vinh 
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