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THÔNG   O  

Về việc lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực 

không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát trên sông Hậu thuộc 

phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc - xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú 

và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân (khu thượng nguồn) 

 
 

Thực hiện Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2021 của 

UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Phương án lựa chọn đơn vị để cấp phép 

thăm dò tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát trên sông 

Hậu thuộc phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc - xã Khánh Hòa, huyện Châu 

Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo việc lựa chọn đơn vị để cấp giấy 

phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

mỏ cát trên sông Hậu thuộc phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc - xã Khánh 

Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân với các nội dung như sau: 

1. Vị trí khu mỏ: Khu mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường trên Sông 

Hậu thuộc phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc - xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú 

và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân. 

2. Diện tích khu mỏ: dự kiến là 38 ha. 

3. Mức sâu thăm dò, dự kiến khai thác là -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…). 

4. Nguyên tắc xây dựng và áp dụng tiêu chí lựa chọn  

- Tổ chức, cá nhân đáp ứng đầy đủ các cam kết sau: Cam kết khoáng sản 

phục vụ đúng mục tiêu của tiêu chí khu vực không đấu giá quyền khoáng sản là 

để phục vụ đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện An Phú với 05 dự án (TDC ấp Thạnh 

Phú - xã Khánh An, TDC Trung tâm xã Khánh An, CDC ấp Tân Khánh - thị 

trấn Long Bình, TDC dân tộc Chăm xã Đa Phước, TDC dân tộc Chăm xã Quốc 

Thái); có cam kết hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi cho 

địa phương nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định của pháp luật (đề 

xuất số liệu cụ thể). 



 

- Tiêu chí lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 

đảm bảo rõ ràng, minh bạch và phải xây dựng dưới dạng định lượng. 

- Tiêu chí phải bảo đảm tính khách quan, khoa học, dễ hiểu, dễ thực hiện. 

- Dựa trên các số liệu, dữ kiện khách quan, đồng thời phải phù hợp với 

các yếu tố kinh tế, văn hóa - xã hội. 

- Tiêu chí là cơ sở để chấm điểm ưu tiên cho các tổ chức, cá nhân đã nộp 

hồ sơ hợp lệ và đúng quy định. 

- Thành phần hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản phải đầy đủ theo quy 

định tại Khoản 1 Điều 49 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 

2020 của Chính phủ, nếu thành phần hồ sơ không đầy đủ theo quy định nêu trên, 

sẽ không tiến hành xét chọn các tiêu chí khác. 

- Tổ chức, cá nhân được chọn đáp ứng tiêu chí và không bị điểm liệt, có 

số điểm cao nhất trong các hồ sơ theo Bộ tiêu chí (đính kèm); 

- Quy định điểm liệt trong tiêu chí lựa chọn là mức điểm giới hạn trong 

các tiêu chí nhằm xác định tổ chức, cá nhân đủ điều kiện để được tiến hành xét 

chọn, được quy định như sau: 

+ Tiêu chí 1: Tiêu chí bắt buộc; 

+ Tiêu chí 2: Không có điểm liệt; 

+ Tiêu chí 3: Điểm liệt dưới 05 điểm; 

+ Tiêu chí 4: Không có điểm liệt; 

+ Tiêu chí 5: Không có điểm liệt; 

+ Tiêu chí 6: Không có điểm liệt. 

5. Tiêu chí lựa chọn: 

a) Tiêu chí 1: Chủ đầu tư phải có hợp đồng hoặc cam kết cung cấp cát 

phục vụ cho công trình xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn huyện An Phú như: TDC ấp Thạnh Phú - xã Khánh An, TDC Trung 

tâm xã Khánh An, CDC ấp Tân Khánh - thị trấn Long Bình, TDC dân tộc Chăm 

xã Đa Phước, TDC dân tộc Chăm xã Quốc Thái; trường hợp Chủ đầu tư không 

có hợp đồng hoặc cam kết thì hồ sơ sẽ không được xem xét và bị loại (Tối đa 20 

điểm). 

b) Tiêu chí 2: Tiêu chí về vốn góp để tham gia điều tra cơ bản địa chất về 

khoáng sản lập hồ sơ địa hình, trữ lượng, dự báo tác động môi trường ở khu vực 

dự kiến cấp phép thăm dò khoáng sản (Tối đa 10 điểm). 



 

c) Tiêu chí 3: Tiêu chí về vốn điều lệ đối với tổng dự toán của đề án thăm 

dò khoáng sản tại khu vực đề nghị thăm dò (Thể hiện qua báo cáo tài chính năm 

gần nhất hoặc giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng và các tài liệu thuyết 

minh khác) ≥ 30 tỷ đồng:  Tối đa 20 điểm (Vốn điều lệ ≤ 30 tỷ đồng số điểm 

tính theo tỷ lệ). 

d) Tiêu chí 4: Tiêu chí về sử dụng công nghệ, thiết bị khai thác tiên tiến 

hiện đại để thu hồi tối đa khoáng sản. Bao gồm: Thiết bị, công nghệ; trình độ 

nhân lực công nghệ; kinh nghiệm thực hiện dự án (Tối đa 15 điểm). 

đ) Tiêu chí 5: Tiêu chí về chấp hành tốt nghĩa vụ tài chính về khoáng sản, 

đóng góp phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và nhà đầu tư cam kết thành lập 

doanh nghiệp hoặc chi nhánh tại tỉnh An Giang. Bao gồm: nộp ngân sách; tạo 

công ăn việc làm cho người lao động và các khoản đóng góp xã hội, từ thiện, 

phúc lợi xã hội; bảo vệ môi trường; các hình thức được vinh danh (Tối đa 15 

điểm). 

e) Tiêu chí 6: Hồ sơ dự thầu lựa chọn có đầy đủ báo cáo địa hình, địa chất, 

đánh giá trữ lượng sơ bộ và chạy mô hình thủy lực đề xuất phương án khai thác 

(Tối đa 20 điểm). 

 

STT 

 

Tiêu chí 
Điểm 

chấm 

Điểm 

tối đa 

 

Ghi chú 

I. 

Có hợp đồng hoặc cam kết (được chủ đầu tư dự án xác 

nhận) cung cấp cát cho các công trình xây dựng cụm 

tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

huyện An Phú như:TDC ấp Thạnh Phú - xã Khánh 

An, TDC Trung tâm xã Khánh An, CDC ấp Tân 

Khánh - thị trấn Long  ình, TDC dân tộc Chăm xã 

Đa Phước, TDC dân tộc Chăm xã Quốc Thái  

 

 

20 

 

1. Có hợp đồng kinh kế cung cấp cho dự án 20  
 

2. 
Có hợp đồng nguyên tắc hoặc văn bản thỏa thuận cung 

cấp khoáng sản 
15  

 

3. 

Có đề xuất cung ứng cát cho các công trình xây dựng cụm 

tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

huyện An Phú như:  TDC ấp Thạnh Phú - xã Khánh An, 

TDC Trung tâm xã Khánh An, CDC ấp Tân Khánh - thị 

trấn Long Bình, TDC dân tộc Chăm xã Đa Phước, TDC 

dân tộc Chăm xã Quốc Thái  được chủ đầu tư cho ý kiến 

ghi nhận đề xuất. Có văn bản cam kết nếu không được 

chọn cung cấp cát cho các công trình xây dựng cụm tuyến 

dân cư vượt lũ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện 

An Phú sẽ giao lại mỏ để UBND tỉnh An Giang làm thủ 

tục cho đơn vị được chọn cung ứng cát cho công trình 

được phép khai khác. 

5  

 



 

4 

Có cam kết cung cấp cát cho các công trình xây dựng 

cụm tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn huyện An Phú như: TDC ấp Thạnh Phú - xã Khánh 

An, TDC Trung tâm xã Khánh An, CDC ấp Tân Khánh - 

thị trấn Long Bình, TDC dân tộc Chăm xã Đa Phước, 

TDC dân tộc Chăm xã Quốc Thái (hoặc các dự án thuộc 

tiêu chí không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo 

Điều 22 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP. 

3  

 

  II. 

Tiêu chí về vốn góp để tham gia điều tra cơ bản địa 

chất về khoáng sản ở khu vực dự kiến cấp phép 

thăm dò khoáng sản 

 10 

 

1. Có hồ sơ khảo sát địa chất khu vực 4   

2. Có hồ sơ tính toán sơ bộ trữ lượng 4   

3. Có hồ sơ đo đạc địa hình 2   

III. 
Tiêu chí về vốn điều lệ đối với tổng dự toán của đề án 

thăm dò khoáng sản tại khu vực đề nghị thăm dò 

  
20 

 

1. Có hồ sơ chứng minh vốn lớn hơn hoặc bằng 30 tỷ đồng 
dành cho dự án 

20 
  

2. Có hồ sơ chứng minh vốn dành cho dự án nhỏ hơn 30 tỷ 
đồng, tính theo tỷ lệ 

  Tính điểm 

theo tỷ lệ 

IV. 
Tiêu chí về sử dụng công nghệ, thiết bị khai thác tiên 

tiến hiện đại để thu hồi tối đa khoáng sản 

  

15 

 

1. Thiết bị khai thác  5  

a. Chủ sở hữu 5   

b. Thuê hoặc liên danh 3   

2. Trình độ nhân lực  5  

a. Có kỹ sư khai thác mỏ hoặc cử nhân địa chất 5   

b. Không có kỹ sư khai thác mỏ 0   

3. Kinh nghiệm thực hiện dự án  5  

a. Đã làm chủ đầu tư dự án khai thác, chế biến khoáng sản, 

có ít nhất một dự án đang vận hành sản xuất, kinh doanh 
5 

  

b. Đã làm chủ đầu tư dự án khai thác, chế biến khoáng sản 

đang triển khai thi công 
3 

  

c. Đã liên danh hoặc hợp tác khai thác dự án khai thác 

khoáng sản đang triển khai thi công 
2 

  

 V. 
Tiêu chí về chấp hành tốt nghĩa vụ tài chính về khoáng 

sản, đóng góp phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường 

 

15 

 

1. Nộp ngân sách 
 

5 
 

a. Nộp đầy đủ và đúng hạn  5 
  



 

b. Nộp đầy đủ nhưng chưa đúng hạn 2 
  

c. Nộp chưa đầy đủ 0 
  

2. 
Có phương án đào tạo, ưu tiên sử dụng lao động địa 

phương 

 
3 

 

3. Các khoản đóng góp phúc lợi xã hội, từ thiện, phúc lợi 

xã hội;  ảo vệ môi trường; Các hình thức được vinh 

danh các dự án khai thác khoáng sản đã thực hiện (có 

số liệu cụ thể) 

 
2 

 

4. Nhà đầu tư cam kết thành lập doanh nghiệp hoặc chi 
nhánh tại An Giang 

 
5 

 

VI. Tiêu chí hồ sơ dự thầu lựa chọn có đầy đủ báo cáo địa 
hình, địa chất, đánh giá trữ lượng sơ bộ và chạy mô 
hình thủy lực đề xuất phương án khai thác  

 
20 

 

 
TỔNG CỘNG (I+II+III+IV+V+VI) 

 
100 

 

 

6. Điều kiện và ưu tiên xét chọn hồ sơ 

- Trong trường hợp các tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò 

khoáng sản đều đáp ứng các điều kiện bằng nhau về điểm số tại các tiêu chí nêu 

trên tại Phụ lục thì tổ chức nào nộp hồ sơ sớm nhất tính theo thời gian ghi trong 

phiếu tiếp nhận hồ sơ sẽ được lựa chọn. 

- Tổ chức, cá nhân phải đáp ứng đầy đủ các cam kết (được xác nhận của 

chủ đầu tư dự án) khoáng sản là để phục vụ đẩy nhanh tiến độ cho các công 

trình xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

huyện An Phú như:  TDC ấp Thạnh Phú - xã Khánh An, TDC Trung tâm xã 

Khánh An, CDC ấp Tân Khánh - thị trấn Long Bình, TDC dân tộc Chăm xã Đa 

Phước, TDC dân tộc Chăm xã Quốc Thái  hoặc cho các dự án thuộc tiêu chí 

không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Điều 22 Nghị định số 158/2016/NĐ-

CP); có cam kết hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi cho 

địa phương nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định của pháp luật (đề 

xuất số liệu cụ thể);  

- Trường hợp hết thời gian thông báo tiếp nhận hồ sơ mà chỉ có một đơn 

vị nộp hồ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản thì đơn vị đó được lựa chọn để 

cấp giấy phép thăm dò khoáng sản. 

7. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ gồm 02 bộ và nộp trực tiếp tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh An Giang. 

8. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 



 

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị 

thăm dò của tổ chức, cá nhân đầu tiên.  

Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông báo đến các tổ chức đáp ứng đủ 

các yêu cầu theo quy định tham gia thực hiện việc lựa chọn cấp giấy phép thăm 

dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát 

trên sông Hậu thuộc phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc - xã Khánh Hòa, 

huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- BGĐ Sở; 

- Báo An Giang; 

- Sở Thông tin truyền thông (để đăng tải  

   trên trang TTĐT của UBND tỉnh); 

- Trung tâm CNTT Sở TNMT (để đăng tải    

   trên trang TTĐT Sở); 

- Phòng KSN&BĐKH, KH-TC; 

- Lưu: VT. 
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         Nguyễn Việt Trí 
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