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  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

     
THÔNG BÁO 

Tổ chức được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư An Phúc Lộc. 

 

Thực hiện các 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. 

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 kiểm tra, xét chọn cho thấy hồ sơ của Công ty 

TNHH Đầu tư An Phúc Lộc được lựa chọn, tham gia đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản, cụ thể như sau: 

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, diện tích 4,0 ha.  

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Công ty TNHH Đầu tư An 

Phúc Lộc được biết và đề nghị liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh 

Lào Cai để được hướng dẫn nộp tiền đặt trước và tham gia đấu giá theo đúng 

quy định./.   
 

Nơi nhận:                                                                              

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- VP Sở (đăng tin); 

- Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh; 

- UBND huyện Bảo Yên; 

- Phòng TNMT huyện Bảo Yên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, KH-TC, BP “một cửa”, KSN (3); 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Vũ Đình Thuỷ 
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