
  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số             /STNMT-KSN 

V/v lùi thời gian xét chọn hồ sơ và tổ chức 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Lào Cai, ngày      tháng 7 năm 2022  

 

 
                       

      Kính gửi: 
 

- Các đơn vị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng 
sản 05 điểm mỏ trên địa bàn tỉnh (danh sách kèm theo), 

- Thành viên tổ xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền 
khai thác khoáng sản (theo Quyết định số 217/QĐ-
STNMT ngày 13/7/2022). 

 

 

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 và Quyết định số 
616/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm, 

bước giá và tiền đặt trước đối với các mỏ đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo 
Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 4210/QĐ-UBND ngày 02/12/2021. 

Căn cứ 18 hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 05 

điểm mỏ của các đơn vị đã nộp tại Bộ Phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tài 
nguyên và Môi trường. 

Ngày 15/7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Giấy mời số 
175/STNMT-KSN gửi các thành viên tổ xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền 
khai thác khoáng sản theo Quyết định số 217/QĐ-STNMT ngày 13/7/2022 để tổ 

chức buổi họp, thống nhất và lựa chọn hồ sơ đảm bảo điều kiện tham gia đấu giá 
quyền khai thác khoáng sản theo quy định. Thời gian: Từ 14 giờ 00’ ngày 

25/7/2022 (thứ 2). 

Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh chưa phê duyệt dự toán tổng vốn đầu tư dự 

án đầu tư khai thác khoáng sản đối với các mỏ đấu giá quyền khai thác khoáng sản 
(Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 241/STNMT-KSN ngày 

28/6/2022), nên chưa có cơ sở thẩm định vốn chủ sở hữu của các đơn vị tham gia 
đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

Sau khi UBND tỉnh phê duyệt dự toán tổng vốn đầu tư dự án đầu tư khai 

thác khoáng sản đối với các mỏ đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Sở Tài 

nguyên và Môi trường sẽ thông báo thời gian họp xét chọn hồ sơ và tổ chức đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản gửi các thành viên tổ xét chọn và các đơn vị tham 

gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 



  

Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông báo để các thành viên tổ xét chọn 

và các đơn vị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được biết và quan tâm 

phối hợp./. 

 

 Nơi nhận:                                                                               

- Như kính gửi; 
- UBND tỉnh (B/C); 
- Cổng TT điện tử UBND tỉnh;                                  
- VP Sở (đưa tin); 
- Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh (niêm yết, công 
khai theo QĐ); 
- Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào 
Cai (niêm yết); 
- UBND huyện các huyện: Bảo Thắng, 
 Si Ma Cai, TP Lào Cai; 
- Phòng TNMT các huyện: Bảo Thắng,  
Si Ma Cai, TP Lào Cai; 
- UBND các xã: Gia Phú, Bản Cầm,  
TTNT Phong Hải, Cốc San, TT SiMaCai; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, KHTC, BP “một cửa”, KSN (3). 

              KT. GIÁM ĐỐC 

             PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

            Vũ Đình Thuỷ 
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