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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

 
 

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 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; 

 Căn cứ Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá của các mỏ khoáng sản; 

 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 752/QĐ-STNMT ngày 29/10/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị đấu giá điều hành phiên 

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

trường Bình Định; 

 Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 10/11/2020 giữa Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Tư pháp và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản về nội dung dự thảo Quy 

chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 
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 Xét đề nghị phê duyệt của Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản và của Giám 

đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Kế 

hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020-

đợt 2 đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 515/QĐ-UBND 

ngày 20/2/2020 và Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 (có Quy chế 

kèm theo Quyết định này).  

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

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

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, các bộ phận có liên quan và các tổ chức tham gia 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

              KT. GIÁM ĐỐC 

             PHÓ GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:         
- Như Điều 2; 

- UBND tỉnh (thay bc); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- TT DV ĐGTS (biết);                  

- Website Sở TNMT; 

- Lưu: VT, TNKS, TT.(12).          Huỳnh Quang Vinh 
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