
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH                CỘNG HÒA 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 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt tiêu chí xét chọn hồ sơ của các cá nhân, tổ chức  

nộp tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021 

 

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 số 01/2016/QH ngày 17/11/2016; 

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; 

Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy 

định 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 trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, 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 4231/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021; 

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 16/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Bình Định; 

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

và Môi trường phê duyệt thành phần hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản năm 2021; 

Căn cứ Thông báo số 73/TB-STNMT ngày 27/10/2021 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021; 

Xét đề nghị Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Quyết định tiêu chí xét chọn hồ sơ của các cá nhân, tổ chức nộp 

tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021 đã được Sở Tài nguyên 

và Môi trường thông báo bán hồ sơ. Các hồ sơ được xét chọn là các hồ sơ đáp 

ứng đầy đủ các tiêu chí sau: 

 1. Mua tại Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn thông báo bán hồ sơ. 

 2. Nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định trong thời 

hạn thông báo nộp hồ sơ. 

 3. Hồ sơ được niêm phong. 

 4. Hồ sơ có đầy đủ các văn bản, thông tin như quy định Quyết định số 

796/QĐ-STNMT ngày 26/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt 

thành phần hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021. 

5. Có đủ thông tin về nội dung cam kết thực hiện dự án sau khi trúng đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ tham gia đấu giá. 

6. Có trên 50% ý kiến thống nhất của thành viên tham gia xét chọn hồ sơ. 

Trường hợp số lượng ý kiến thống nhất và không thống nhất bằng nhau, chủ trì xét 

chọn hồ sơ quyết định. 

Điều 2. Giao Phòng Tài nguyên khoáng sản tham mưu tổ chức xét chọn hồ 

sơ của các cá nhân, tổ chức nộp tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 

2021 theo quy định tại Điều 14 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 

03/02/2016 của UBND tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Phòng Tài nguyên khoáng sản, các bộ 

phận có liên quan, các cơ quan tham gia xét chọn hồ sơ và các tổ chức, cá nhân tham 

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

                                                                        

              KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:           PHÓ GIÁM ĐỐC          
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- TTPVHCC tỉnh (p/h); 

- VPUBND tỉnh (p/h đăng tin); 

- Các Sở: XD, CT, KH&ĐT;  

- UBND các huyện, tx, tp;  

- Cổng thông tin điện tử Sở TNMT (để đăng tin); 

- TT DV ĐGTS (để đăng tin);                     Huỳnh Quang Vinh        
- Lưu: VT, TNKS, HT.(24) 

             Huỳnh Quang Vinh 
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