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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc đấu giá tài sản là 

Quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực mỏ đã được UBND tỉnh phê duyệt Kế 

hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định tại Quyết định số 

515/QĐ-UBND ngày 20/2/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020, 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 và Quyết định 

số 752/QĐ-STNMT ngày 29/10/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường 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. 

2. Đối tượng áp dụng: Đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, 

người tham gia đấu giá, người mua được tài sản đấu giá và cá nhân, tổ chức khác có liên 

quan đến hoạt động đấu giá tài sản. 

Điều 2. Giới thiệu khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá 

Tổng số điểm mỏ đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 phê duyệt tại Quyết 

định Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 20/2/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế 

hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020 và 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, bao gồm: 

1. Mỏ sét làm gạch ngói tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, diện tích 2,45ha. 

2. Mỏ sét làm gạch ngói tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, diện tích 1,79ha. 

3. Mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường (cát tô) tại thôn Xuân Bình, Xuân 

Phương, xã Mỹ An, diện tích 03 ha. 

4. Mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường (cát tô) tại thôn Chánh Thiện, xã Cát 

Thành, diện tích 5,1 ha. 

Điều 3.  Nguyên tắc đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

1. Công khai, minh bạch, liên tục, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

các bên tham gia đấu giá. 

2. Phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản chỉ được tiến hành khi có ít nhất 02 tổ 

chức, cá nhân đủ điều kiện (có hồ sơ hợp lệ và nộp tiền đặt trước) tham gia đấu giá. 

3. Chỉ tiến hành đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các khu vực đã được UBND 

tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá. 
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Trường hợp có ít hơn 02 tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá thì không tổ chức 

đấu giá. Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều  4.  Đối tượng không được tham gia đấu giá 

1. Cán bộ, công chức được giao tiếp nhận, chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định, người làm việc trong Trung tâm 

Dịch vụ đấu giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột của những người trên. 

2. Đối tượng bị cấm khác theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. 

Điều  5. Tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

Tổ chức đấu giá là Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đã được Sở Tài nguyên và Môi 

trường Bình Định lựa chọn tại Quyết định số 752/QĐ-STNMT ngày 29/10/2020 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản điều hành phiên đấu 

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

Trước khi tiến hành phiên đấu giá, người tham gia đấu giá phải xuất trình cho Trung 

tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giấy chứng minh nhân dân, giấy tờ chứng minh nhân thân là 

người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó hoặc giấy ủy quyền của tổ chức được tham gia 

phiên đấu giá cho người đi tham gia nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ 

chức đó; giấy biên nhận đã nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước tham gia đấu giá. 

Một tổ chức tham gia đấu giá chỉ được cử không quá 02 người tham gia phiên đấu 

giá, trong đó có 01 người đại diện được phát giá. 

2. Trong thời gian diễn ra phiên đấu giá, người tham gia đấu giá phải tuân thủ quy chế 

này và các quy chế đấu giá cho từng cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban 

hành. 

Điều 6. Quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ các bên liên quan 

1. Quyền và trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định 

 a) Quyền:  

- Thông báo cho các tổ chức, cá nhân được xét chọn tham gia đấu giá biết, thực hiện 

các quy định của pháp luật về đấu giá quyền khai thác khoáng sản và quy định tại Nghị 

định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 

54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài 

chính và Quyết định 16/2016/QĐ-UBND ngày 03/2/2016 của UBND tỉnh, Quyết định số 

725/QĐ-STNMT ngày 16/10/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt 

thành phần hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 – đợt 2. 

- Tham dự cuộc đấu giá và giám sát quá trình thực hiện việc đấu giá; 

- Yêu cầu Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản dừng việc tổ chức đấu giá khi có căn cứ 

cho rằng Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản có hành vi vi phạm quy định tại điểm b, điểm c, 

khoản 2, Điều 9 của Luật đấu giá tài sản; 

- Yêu cầu đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá dừng cuộc đấu giá khi có căn cứ cho 

rằng đấu giá viên có hành vi vi phạm quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 9 của Luật đấu giá 

tài sản; Người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại điểm b, điểm c, khoản 5, 

Điều 9 của Luật đấu giá tài sản; 
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- Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản khi phát hiện 

vi phạm trình tự, thủ tục phiên đấu giá. 

b) Trách nhiệm: 

- Thông báo công khai thời gian tổ chức phiên đấu giá cho các tổ chức, cá nhân được 

xét chọn tham gia phiên đấu giá và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ít nhất trước 02 ngày 

làm việc, kể từ ngày mở phiên đấu giá. 

- Giải quyết hoặc kiến nghị UBND tỉnh Bình Định giải quyết các khiếu nại trong quá 

trình đấu giá. 

- Trình UBND tỉnh Bình Định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản. 

- Phê duyệt quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

  - Chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, quản lý và xử lý đối với tổ chức, cá nhân 

trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định. 

           2. Quyền và trách nhiệm của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 

a) Quyền: 

- Truất quyền tham gia phiên đấu giá và lập biên bản xử lý đối với người tham gia 

đấu giá có các hành vi như sau: gây rối trật tự nơi tổ chức đấu giá, vi phạm quy chế đấu 

giá; có hành vi thông đồng, thỏa hiệp để dìm giá hoặc có các hành vi khác làm ảnh hưởng 

đến tính khách quan, trung thực của phiên đấu giá. 

b) Trách nhiệm: 

- Tổ chức các cuộc đấu giá và điều hành phiên đấu giá theo nguyên t c và trình tự, 

thủ tục quy định của Luật đấu giá tài sản; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012, 

Thông tư số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014, Quyết định 16/2016/QĐ-

UBND ngày 03/2/2016 và Quy chế này. 

-  Phổ biến quy chế từng cuộc đấu giá. 

- Cung cấp biên bản cuộc đấu giá và danh sách khách hàng trúng đấu giá cho Sở Tài 

nguyên và Môi trường ngay trong ngày kết thúc cuộc đấu giá. 

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo pháp luật về đấu giá. 

3. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá 

a) Quyền: 

- Tham khảo tài liệu địa chất, khoáng sản liên quan đến khu vực đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan. 

- Khảo sát thực địa khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản, lấy mẫu trên mặt 

đất nằm trong khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhưng chưa thăm dò khoáng 

sản theo quy định tại Điều 37 Luật Khoáng sản. 

- Được tham gia các buổi họp liên quan đến phiên đấu giá do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền tổ chức. 
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b) Nghĩa vụ: 

- Thực hiện nghiêm túc nội quy này, các quy định cho từng cuộc đấu giá do Trung 

tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành. 

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

4. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

a) Quyền: 

- Được cấp văn bản xác nhận trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

- Được sử dụng thông tin về khoáng sản liên quan đến khu vực trúng đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản. 

- Được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (đối với khu vực chưa có kết quả thăm dò 

khoáng sản), cấp Giấy phép khai thác khoáng sản sau khi hoàn thành thủ tục đề nghị cấp 

phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản. 

- Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

b) Nghĩa vụ: 

- Nộp tiền trúng đấu giá theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP 

ngày 26/3/2012 của Chính phủ và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. 

- Trong thời hạn 06 (tháng) kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức, cá nhân trúng 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản phải nộp hồ sơ đề 

nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép 

theo quy định của pháp luật về khoáng sản. 

- Không được chuyển nhượng kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho tổ 

chức, cá nhân khác lập hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản. 

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Nội dung hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá, điều kiện để xét chọn tham gia 

phiên đấu giá và điều kiện để được tham gia phiên đấu giá 

1. Nội dung và thành phần hồ sơ 

Theo mẫu đã được ban hành kèm theo Quyết định số 725/QĐ-STNMT ngày 

16/10/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. 

2. Điều kiện để xét chọn tham gia phiên đấu giá 

a) Có văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản được lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 

26/3/2012 và Quyết định số 725/QĐ-STNMT ngày 16/10/2020 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bình Định. 

b) Đáp ứng các quy định của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản hoặc khai thác 

khoáng sản quy định tại Điều 34 và Điều 51 Luật khoáng sản. 

c) Có cam kết về thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản và phương án 

tiêu thụ sản phẩm phù hợp với quy định trong hồ sơ mời đấu giá. 
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d) Tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá và trúng đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản nhưng từ chối không nhận kết quả trúng đấu giá mà chưa được UBND tỉnh Bình Định 

chấp thuận thì không được tham gia bất kỳ phiên đấu giá nào trong thời hạn 01 năm do Sở 

Tài nguyên và Môi trường Bình Định tổ chức, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá đó. 

3. Điều kiện để được tham gia phiên đấu giá 

a) Là tổ chức, cá nhân có hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá được Sở Tài nguyên 

và Môi trường Bình Định chủ trì xét chọn theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

b) Tổ chức, cá nhân được xét chọn nộp tiền đặt trước theo quy định cho Sở Tài 

nguyên và Môi trường Bình Định trước khi diễn ra cuộc đấu giá ít nhất 01 ngày. 

c) Trường hợp khi có sự thay đổi về tư cách pháp lý, tổ chức, cá nhân được tham gia 

phiên đấu giá phải nộp bổ sung văn bản liên quan cho Sở Tài nguyên và Môi trường Bình 

Định và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trước khi tiến hành phiên đấu giá. 

Điều 8. Giá bán hồ sơ, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và phí tham gia đấu giá 

Theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 728/QĐ-STNMT 

ngày 19/10/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. 

Điều 9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá 

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường (cát 

vàng dùng trong xây dựng – cát tô) tại thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát với 

diện tích 5,1ha và mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường (cát vàng dùng trong xây 

dựng – cát tô) tại thôn Xuân Bình, Xuân Phương, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ với diện tích 

03ha trong 01 ngày (ngày 11/11/2020) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - 37 Phan 

Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá mỏ sét làm gạch ngói tại xã Vĩnh Quang, huyện 

Vĩnh Thạnh, diện tích 2,45ha và mỏ sét làm gạch ngói tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh 

Thạnh, diện tích 1,79ha trong 01 ngày, khoảng ngày 23/12/2020 (thời gian chính thức sẽ có 

thông báo sau) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Điều 10. Hình thức, phương thức trả giá và xác định tổ chức, cá nhân trúng đấu giá 

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp từng vòng tại cuộc đấu giá. 

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên theo quy định tại Điều 20 Quyết 

định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 03/2/2016 của UBND tỉnh Bình Định. 

3. Người trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản là tổ chức, cá nhân duy nhất có 

phiếu trả giá cao nhất so với giá khởi điểm sau tất cả các vòng đấu giá hoặc là tổ chức, cá 

nhân trúng khi bốc thăm trong trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 20 Quyết 

định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 03/2/2016. 

Điều 11. Phương thức thu tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

1. Đối với trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò 

khoáng sản: Sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng 

sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Đinh chủ trì, 

phối hợp với Sở Tài chính xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, phương 
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thức thu tiền theo Khoản 3 Điều này và trình UBND tỉnh phê duyệt; thông báo cho tổ chức, 

cá nhân trúng đấu giá và Cục thuế sau khi có phê duyệt của UBND tỉnh. 

3. Phương thức thu và nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong 

trường hợp bán đấu giá thành thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư liên tịch 

số 54/2014/TTLT-BTNMT- BTC ngày 09/9/2014 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 26/3/2012 

của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

Điều 12. Xử lý tiền đặt trước 

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Sở Tài 

nguyên và Môi trường lập thủ tục hoàn trả tiền đặt trước cho các tổ chức, cá nhân không 

trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này. 

2. Các trường hợp không được hoàn trả tiền đặt trước bao gồm: 

a) Tổ chức, cá nhân đã được xét chọn tham gia phiên đấu giá và nộp tiền đặt trước 

mà không tham gia phiên đấu giá, trừ trường hợp bất khả kháng; 

b) Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá rút lại giá đã trả; 

c) Tổ chức, cá nhân bị truất quyền tham gia đấu giá; 

d) Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá nhưng từ chối ký biên bản phiên đấu giá; 

đ) Quá thời hạn quy định tại Điểm b, c Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 22/2012/NĐ-

CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ mà tổ chức, cá nhân trúng đấu giá không nộp hồ sơ đề 

nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản; 

e) Giấy phép thăm dò khoáng sản bị thu hồi theo quy định của pháp luật. 

3. Tiền đặt trước không được hoàn trả trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 

Điều này được nộp vào ngân sách nhà nước. 

Điều 13. Tổ chức thực hiện 

Cán bộ, viên chức, Đấu giá viên, người tham gia đấu giá và đơn vị có liên quan thực 

hiện các quy định của pháp luật về đấu giá và nội dung của Quy chế này. Nếu cá nhân, tổ 

chức nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. 

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký, được niêm yết tại trụ sở Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Bình Định, tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và lưu kèm theo 

hồ sơ đấu giá, để người đăng ký mua tài sản tham khảo và được công khai trước cuộc đấu 

giá để các bên tham gia biết, thực hiện; đồng thời là căn cứ pháp lý để xử lý các hành vi vi 

phạm trong quá trình thực hiện./. 
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