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Số:         /TB-STNMT Lào Cai, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO  

Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác  

khoáng sản điểm mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên sông 

Chảy thuộc thôn Tổng Vương, xã Phúc Khánh, bản 6 Thâu, xã Xuân 

Thượng và thôn Bến Cóc, xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên. 
 

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Xăng dầu Khánh Dương. 

             

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010; 

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 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC 

ngày  09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính quy định chi 

tiết một số điều của Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai: số 3227/QĐ-UBND ngày 

23/9/2020 phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản; số 

4333/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 phê duyệt khởi điểm, bước giá và tiền đặt 

trước đối với các mỏ để đấu giá quyền khai thác khoáng sản; số 885/QĐ-UBND 

ngày 19/3/2021 phê duyệt dự toán đề án thăm dò khoáng sản làm cơ sở đánh giá 

về tiêu chí vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân khi xét chọn hồ sơ tham gia đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản; 

Căn cứ hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát 

trên sông Chảy thuộc thôn Tổng Vương, xã Phúc Khánh, bản 6 Thâu, xã Xuân 

Thượng và thôn Bến Cóc, xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai của Công 

ty TNHH MTV Xăng dầu Khánh Dương nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Ngày 17/5/2021, Tổ thẩm định, lựa chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản (được thành lập theo Quyết định số 109/QĐ-STNMT ngày 

01/4/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường) tổ chức buổi họp xét chọn hồ sơ 

đề nghị tham gia đấu giá. Kết quả xét chọn cho thấy, hồ sơ đề nghị tham gia đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát trên sông Chảy thuộc thôn Tổng Vương, 

xã Phúc Khánh, bản 6 Thâu, xã Xuân Thượng và thôn Bến Cóc, xã Việt Tiến, 

huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Khánh Dương 

không đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản, lý do:  



Văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản không được lập theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 

22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ, cụ thể: 

- Hồ sơ không có kế hoạch sơ bộ về đầu tư thăm dò (theo quy định tại 

điểm d khoản 2 Điều 16 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của 

Chính phủ);  

- Hồ sơ, tài liệu đề nghị tham gia đấu giá không đúng mẫu của hồ sơ mời 

tham gia đấu giá; không đúng mẫu quy định tại 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 (bản cam kết thực hiện nếu trúng đấu giá không ghi tên 

đơn vị ban hành văn bản cam kết, không ký tên người lập; báo cáo tài chính 

không ký tên, đóng dấu của công ty,…). 

 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai thông báo cho Công ty TNHH 

MTV Xăng dầu Khánh Dương được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- VP Sở TNMT (đưa tin); 

- Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KHTC, KSN (03 bản). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Thuỷ 
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