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An Giang, ngày 03 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản cát sông 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 863/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát 

sông làm VLXDTT tỉnh An Giang năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2020 của 

UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát 

sông làm VLXDTT tỉnh An Giang năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2764/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2020 của 

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

khoáng sản cát sông làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh An Giang năm 

2020. 

 Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài 

sản để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát sông làm vật liệu xây 

dựng thông thường tỉnh An Giang năm 2020 với các nội dung như sau: 

 - Tên, địa chỉ của tổ chức có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang, địa chỉ số 82 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, 

An Giang. 

- Tên tài sản, chất lượng, số lượng của tài sản đấu giá:  

(1) Quyền khai thác khoáng sản mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường 

trên sông Tiền thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (Khu 

mỏ đưa ra đấu giá chưa được thăm dò, đánh giá trữ lượng): 

+ Diện tích khu mỏ: 60,3 ha. 

+ Mức sâu khai thác dự kiến: -16m. 

+ Diện tích và mức sâu khai thác có thể thay đổi trong quá trình thẩm định 

các hồ sơ có liên quan để đảm bảo khoảng cách xa bờ tối thiểu 200m đối với 

khu vực trên sông Tiền; các quy định liên quan đến luồng giao thông thủy nội 

địa… 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=22/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


 

+ Loại khoáng sản: Cát vật liệu xây dựng thông thường. 

+ Mức thu khởi điểm của khu mỏ: R = 5%  

+ Thời gian thực hiện đấu giá: Tháng 01 năm 2021. 

 (2) Quyền khai thác khoáng sản mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường 

trên sông Hậu thuộc xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang (Khu mỏ đưa ra đấu giá chưa được thăm dò, đánh giá trữ 

lượng):  

+ Diện tích khu mỏ: 58,3 ha. 

+ Mức sâu khai thác dự kiến: -14m. 

+ Diện tích và mức sâu khai thác có thể thay đổi trong quá trình thẩm định 

các hồ sơ có liên quan để đảm bảo khoảng cách xa bờ tối thiểu 150m đối với 

khu vực trên sông Hậu; các quy định liên quan đến luồng giao thông thủy nội 

địa… 

+ Loại khoáng sản: Cát vật liệu xây dựng thông thường. 

+ Mức thu khởi điểm của khu mỏ: R = 5%  

+ Thời gian thực hiện đấu giá: Tháng 01 năm 2021. 

 - Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56, Luật 

đấu giá tài sản cụ thể: 

 + Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với 

loại tài sản đấu giá; 

+ Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; 

+ Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; 

+ Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp; 

+ Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công 

bố; 

+ Tổ chức đấu giá tài sản được chọn phải thực hiện: Thông báo công khai 

việc đấu giá tài sản, đăng tải thông tin, lập hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ 

tham gia đấu giá, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan 

chức năng xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá. Thực hiện việc đấu giá tài sản theo 

trình tự, thủ tục đấu giá tài sản của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và 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. 

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 

+ Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 01/12/2020 đến 16h30 ngày 15/12/2020 

(nhận hồ sơ trong giờ hành chính của ngày làm việc). 

+ Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 Chi tiết liên hệ: Phòng Khoáng sản, Nước và Biến đổi Khí hậu (Điện thoại 

02963.954.755). 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=22/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


 

 Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản 

được biết, nộp hồ sơ đăng ký tham gia theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Trang thông tin điện tử chuyên 

   ngành về đấu giá tài sản; 

- Sở Thông tin và Truyền thông (để  

  đăng tải trên trang TTĐT UBND tỉnh); 

- Trung tâm CNTT (để đăng tải trên  

   trang TTĐT của Sở TNMT); 

- P. KH-TC, KSN&BĐKH;  

- Lưu: VT. 

          GIÁM ĐỐC 
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