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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tổ chức đấu giá  

tài sản phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 01 năm 2021  

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐẮK NÔNG  

 
 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 1018/QĐ-UBND, ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần 01 năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-STNMT ngày 30/8/2021 về việc thành lập Tổ 

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

Căn  cứ Báo cáo kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Tổ giúp việc theo Quyết định số 

1459/QĐ-STNMT ngày 30/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Biên bản thương thảo số 01/2021/BBTT-TC, ngày 12 tháng 8 năm 

2021 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Công ty Đấu giá Hợp danh Trực tuyến 

Toàn Cầu; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính – Giá đất và Trưởng 

phòng Khoáng sản - TNN. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 
 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tổ chức đấu giá tài 

sản phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 01 năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông được phê duyệt tại Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

theo Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh 

Đắk Nông với những nội dung như sau: 

1. Đơn vị trúng thầu: Công ty Đấu giá Hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu. 

Địa chỉ: Số 001 Cao ốc Thái An 2, số 1/45 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 5, 

phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh. 

2. Giá trúng thầu: 
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a. Trường hợp đấu giá thành toàn bộ: 35 triệu đồng + 1,2% trên phần 

chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm.  

+ Giá trị tài sản là tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt tại 03 mỏ khoáng sản. 

+ Mức thù lao Dịch vụ Đấu giá này chưa bao gồm thuế GTGT. 

b. Trường hợp đấu giá có một phần đấu giá không thành:  

  + Hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền khai thác khoáng sản gồm 03 mỏ 

khoáng sản khác nhau nhưng trường hợp đấu giá không thành công 01 hoặc 02 

mỏ thì mức thù lao dịch vụ căn cứ theo tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với mỏ đấu giá thành công và áp dụng 

định mức thù lao như sau: 
 

STT 
Giá trị tài sản theo giá 

khởi điểm 

Mức thù lao dịch vụ đấu giá 

tài sản 

1 
Từ trên 2 tỷ đồng đến 5 tỷ 

đồng 

22,64 triệu đồng + 1,5% 

trên phần chênh lệch giá trị 

tài sản theo giá trúng đấu 

giá với giá khởi điểm 

2 
Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 

tỷ đồng 

32,45 triệu đồng + 1,4% 

trên phần chênh lệch giá trị 

tài sản theo giá trúng đấu 

giá với giá khởi điểm 

3 
Từ trên 10 tỷ đồng đến 20 

tỷ đồng 

38,41 triệu đồng + 1,3% 

trên phần chênh lệch giá trị 

tài sản theo giá trúng đấu 

giá với giá khởi điểm 

4 
Từ trên 20 tỷ đồng đến 50 

tỷ đồng 

35 triệu đồng + 1,2% trên 

phần chênh lệch giá trị tài 

sản theo giá trúng đấu giá 

với giá khởi điểm 

  

+ Mức thù lao Dịch vụ Đấu giá này chưa bao gồm thuế GTGT. 

c. Thù lao dịch vụ trường hợp đấu giá không thành toàn bộ:  

+ Bên A không phải thanh toán thù lao cho Bên B. 

3. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh. 

4. Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý III-IV. 

Điều 2. Giao cho phòng Khoáng sản và Tài nguyên nước hoàn thiện hợp 

đồng với đơn vị trúng thầu, trình Chủ đầu tư ký kết và tổ chức thực hiện các 

bước kế tiếp theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 
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Chánh Văn phòng Sở, Trường phòng Khoáng sản và Tài nguyên nước; 

Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - Giá đất và các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

 Nơi nhận:                
- Như trên;                                                                                

- Lãnh đạo Sở (Đ/c Hiệp; Đ/c Minh); 

- Lưu VT, KSTNN, KHTCGĐ (VT). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiệp 
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