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THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường  

tỉnh An Giang năm 2020 

 

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

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

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 Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2020 của 

UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đá 

làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh An Giang năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của 

UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh An Giang năm 2020; 

 Căn cứ Công văn số 4848/VPUBND-KTN ngày 01 tháng 10 năm 2020 

của UBND tỉnh An Giang về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. 

 Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tổ chức được lựa chọn để 

thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông 

thường tỉnh An Giang năm 2020 là Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An 

Giang, địa chỉ số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang. 

 Đề nghị Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang đến thực hiện 

ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các đơn vị liên quan được 

biết./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh AG; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Trung tâm CNTT (để đăng tải trên trang  

  TTĐT Sở TNMT); 

- P. KH-TC, KSN&BĐKH;  

- Lưu: VT. 
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