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THÔNG BÁO 

Về kết quả lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản  

 
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Quyết định số 427/QĐ-UBND, ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông lần 01 năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước; tiêu chí 

về vốn chủ sở hữu của tổ chức tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông lần 01 năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-STNMT, ngày 15/05/2020 về việc thành lập 

Tổ giúp việc xét chọn hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

Xét hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản của 

Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp Danh Trung Nam; 

Xét hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản của 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông; 

Căn  cứ Biên bản xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

ngày 15 tháng 7 năm 2020 (có phô tô biên bản kèm theo);  

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về việc lựa chọn tổ chức thực hiện 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản cụ thể như sau: 

1. Đơn vị được lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Trung 

tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông. 

Địa chỉ: đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông. 

2. Tài sản đấu giá: Quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông 

thường mỏ đá bazan  thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông và mỏ cát xây dựng số 1 xã Hưng Bình, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk 

Nông. 

3. Giá khởi điểm, bước giá của tài sản đấu giá: Căn cứ theo Quyết định số 

943/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê 

duyệt giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước; tiêu chí về vốn chủ sở hữu của tổ 

chức tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần 01 

năm 2020. 



Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để Trung tâm dịch vụ đấu giá tài 

sản tỉnh Đắk Nông biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Tư pháp (phối hợp); 

- UBND huyện Đắk Song (phối hợp);  

- UBND huyện Đắk Rlấp (phối hợp); 

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh (thực hiện); 

- Công ty đấu giá Hợp Danh Trung Nam (để biết); 

- Lãnh đạo sở (đ/c Yên, đ/c Minh); 

- Lưu VT-KS-TNN (T). 
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