
 1 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:          /KH-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày        tháng 01 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

 

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010; 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016,  

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017  

quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản; số 

158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Khoáng sản; số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 quy định đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 

quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài 

sản, số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 quy định chế độ tài chính trong hoạt 

động đấu giá tài sản;  

Căn cứ Thông tư liên tịch 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/09/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành một số 

điều  Nghị định 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh Nam Định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 

18/02/2016 phê duyệt bổ sung quy hoạch khai thác cát trên địa bàn tỉnh Nam Định 

đến năm 2020; 

Căn cứ văn bản số 159/TB-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc 

thông báo kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản cát để triển khai thực hiện trong năm 2020 (đợt 1) theo Quy hoạch khai 

thác cát đã được phê duyệt, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

1. Mục đích:  

- Đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát nhằm quản lý, khai thác và sử dụng 

hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu vật liệu san lấp trên địa bàn, đồng thời phát huy 

tiềm năng khoáng sản, tận thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, góp phần tăng 

nguồn thu cho ngân sách tỉnh.  

- Đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm căn cứ pháp lý cho việc lập thủ 
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tục cấp Giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật, trên 

nguyên tắc đảm bảo tính công khai, minh bạch, sự công bằng, bình đẳng, giữa các 

nhà đầu tư.  

2. Yêu cầu: 

Việc khai thác, phòng tránh và giảm thiểu tác động cộng hưởng do hoạt động 

khai thác, hoạt động giao thông vận tải đến môi trường sinh thái. 

- Vị trí mỏ cát đấu giá phải nằm trong diện tích Quy hoạch khai thác cát đã 

được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát đảm bảo đúng quy 

định của pháp luật hiện hành.  

II. Nội dung công việc và thời gian tiến hành  

1. Kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát thời gian qua:  

Thực hiện kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 05/5/2016 và kế hoạch số 

91/KHUBND ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh Nam Định về đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh Nam Định, tỉnh Nam Định đã tiến hành đấu 

giá thành công 09 lô mỏ cát; Kế hoạch đấu giá số 37/KH-UBND ngày 19/3/2019 

của UBND tỉnh Nam Định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát khu vực S2, 

mỏ cát Giao Thiện, trên sông Hồng, thuộc địa phận xã Giao Thiện, huyện Giao 

Thủy, tỉnh Nam Định:  

- Lô số 1, 2 khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng: trữ lượng 6.057.600 m
3
;  

- Lô số 1, khu vực cửa Đáy: trữ lượng 1.240.900 m
3
 ;  

- Lô số 1, 2, 3, 4, 5, 6 khu vực ven biển huyện Giao Thủy: trữ lượng dự kiến 

16.841.500 m
3
;  

- Khu vực S2, mỏ cát Giao Thiện: 734.920 m
3
 (phục vụ nuôi trồng thuỷ sản)  

2. Các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát đợt 1 năm 2020:  

Khoanh định cụ thể các Lô cát (thuộc quy hoạch bổ sung theo Quyết định số 

04/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Nam Định) để đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản cát phục vụ phát triển KTXH của tỉnh năm 2020.  

2.1 Dự kiến nhu cầu cát san lấp cho năm 2020 và các năm tiếp theo:  

Căn cứ vào chương trình phát triển KT-XH của tỉnh và tiến độ thực hiện các 

dự án năm 2019 và các năm tiếp theo, nhu cầu cát như sau:  

- Xây dựng KCN dệt may Rạng Đông giai đoạn I: khoảng 10 triệu m
3
.  

- Xây dựng KCN Mỹ Thuận, các CCN trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 khoảng 

700 ha, khối lượng khoảng 14 triệu m
3
. 

 - Xây dựng Nhà máy nhiệt điện Nam Định I: 05 triệu m
3
.  

- Xây dựng đường dẫn cầu Thịnh Long, các tuyến đường đường ven biển và 

đường cao tốc với khối lượng cát khoảng: 07 triệu m
3
.  

- Các nhu cầu xây dựng, phát triển hạ tầng khác đến năm 2020 (theo Quyết 

định số 1327/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc điều 
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chỉnh quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định đến năm 2020): Nhu cầu sử dụng 

cát mỗi năm là 12 triệu m
3
/năm.  

Tổng số nhu cầu cát lấy từ các mỏ quy hoạch nói trên là: 48 triệu m
3
.  

Nguồn cung cấp cát:  

- Năm 2016 đấu giá 03 lô mỏ cát với tổng khối lượng dự kiến là: 8.153.000 m
3
.  

- Năm 2017 đấu giá 06 lô mỏ cát với tổng trữ lượng dự kiến: 16.841.500 m
3
. 

Do đó nguồn cung cần có để đáp ứng nhu cầu năm 2020 và các năm tiếp theo 

khoảng: 23 triệu m
3
.  

2.2 Khoanh định các lô mỏ cát đấu giá năm 2020:  

- Căn cứ nhu cầu san lấp xây dựng các công trình hạ tầng phát triển kinh tế xã 

hội năm 2020 và các năm tiếp theo, kết quả phân lô mỏ cát tại khu vực ven biển 

huyện Nghĩa Hưng và vị trí địa lý các công trình hạ tầng. Năm 2020, sẽ tiếp tục tiến 

hành đấu giá quyền khai thác cát khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng 06 lô với 

tổng diện tích khu vực đấu giá khoảng 600ha; Tổng trữ lượng cát dự kiến là: 

17.800.000 m
3
.  

(Các lô mỏ dự kiến chi tiết tại biểu kèm theo). 

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tham mưu 

thông báo và đăng tải công khai kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát 

đợt 1 năm 2020 trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và 

Môi trường ngay sau khi kế hoạch được phê duyệt.  

3. Các bước thực hiện và thời gian tiến hành đấu giá  

a) Xác định cơ quan tổ chức phiên đấu giá:  

- Xây dựng tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ 

đăng ký tham gia theo quy định.  

- Thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên website của 

UBND tỉnh, của Sở và website chuyên ngành về đấu giá tài sản (nội dung thông báo 

theo khoản 2, Điều 56, Luật đấu giá tài sản).  

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia và tiến hành lựa chọn tổ chức đấu giá tài 

sản chuyên nghiệp theo quy định tại khoản 3, Điều 56 Luật đấu giá tài sản.  

- Trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. Ký kết hợp đồng đấu giá với tổ 

chức đấu giá chuyên nghiệp.  

- Thời gian hoàn thành trước 20/3/2020.  

b) Xác định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt 

trước gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.  

- Thời gian hoàn thành trước 15/02/2020.  

c) Lập hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản; thông báo 

đăng tải thông tin về phiên đấu giá:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền khai 
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thác khoáng sản cát và thông báo thông tin về phiên đấu giá.  

- Thời gian hoàn thành trước ngày 25/02/2020.  

d) Tiếp nhận và xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và tổ chức xét chọn hồ sơ tham gia 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát. Báo cáo kết quả xét chọn hồ sơ đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản cát cho tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.  

- Thời gian hoàn thành trước ngày 7/5/2020.  

e) Ban hành quy chế đấu giá và nội quy phiên đấu giá; Niêm yết thông tin đấu 

giá và phát hồ sơ đăng ký cho đơn vị đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá; Thu tiền 

đặt trước:  

- Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp ban hành quy chế đấu giá và nội quy phiên 

đấu giá; Niêm yết, thông báo thông tin đấu giá và phát hồ sơ đăng ký cho đơn vị đủ 

điều kiện tham gia phiên đấu giá; Thu tiền đặt trước.  

- Thời gian hoàn thành trước ngày 23/5/2020.  

g) Tổ chức phiên đấu giá:  

- Tổ chức phiên đấu giá theo quy định.  

- Thời gian thực hiện trước ngày 28/5/2020.  

h) Phê duyệt kết quả đấu giá:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường (không quá 03 ngày làm việc kể từ khi kết 

thúc phiên đấu giá) trình UBND tỉnh hồ sơ phê duyệt kết quả trúng đấu giá.  

- UBND tỉnh ban hành văn bản phê duyệt kết quả trúng đấu giá (không quá 05 

ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ phê duyệt kết quả trúng đấu giá) hoặc có 

văn bản thông báo (trường hợp không phê duyệt).  

i) Thông báo kết quả trúng đấu giá:  

- Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát được thông báo công 

khai tại trụ sở Sở Tài nguyên & Môi trường và trang thông tin điện tử của UBND tỉnh.  

- Thời gian thông báo và đăng tải công khai kết quả trúng đấu giá: 05 ngày.  

III. Tổ chức thực hiện:  

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:  

- Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt, 

triển khai Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh Nam 

Định năm 2020;  

- Thông báo và đăng tải công khai kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản cát trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020; 

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước 

cho khu vực đấu giá trình cấp thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Sở Tư pháp lựa 

chọn tổ chức đấu giá chuyên nghiệp;  

- Lập hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác thác khoáng sản (Nội dung hồ sơ 
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theo quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP);  

- Tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xét chọn hồ sơ đủ 

điều kiện tham gia đấu giá; chuyển kết quả cho tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để 

triển khai công tác đấu giá theo quy định;  

- Lập dự trù kinh phí cho hoạt động đấu giá từ nguồn ngân sách tỉnh theo quy 

định để Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.  

2. Sở Tư pháp:  

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu việc lựa chọn tổ chức 

đấu giá theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của 

pháp luật có liên quan trong hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản.  

3. Sở Tài chính:  

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và tham mưu 

UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước 

cho khu vực đấu giá. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của 

pháp luật có liên quan trong hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản.  

4. UBND huyện Nghĩa Hưng:  

- Chủ trì phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo thực hiện 

việc bảo vệ khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, đảm bảo nguyên trạng 

để bàn giao cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản;  

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức và triển khai hoạt động đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản cát.  

5. Văn phòng UBND tỉnh:  

Thông báo và đăng tải công khai kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản cát trên địa bàn tỉnh Nam Định đợt 1 năm 2020 và các nội dung về đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, 

ngành, UBND huyện Nghĩa Hưng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ 

chức triển khai và thực hiện nghiêm túc kế hoạch. Trong quá trình thực hiện có vấn 

đề gì vướng mắc cần phản ánh kịp thời với UBND tỉnh qua Sở Tài nguyên và Môi 

trường để giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND; (để báo cáo) 

- Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tư pháp, Công thương,   

  Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính,  

  Thông tin truyền thông; 

- BCH Bộ đội BP tỉnh; Công an tỉnh; 

- UBND huyện Nghĩa Hưng; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Website tỉnh; Website VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP6, VP3. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Phùng Hoan 
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Kế hoạch phân lô đấu giá cát năm 2020 

(Kèm theo kế hoạch số:           /KH-UBND ngày        /01/2020 của UBND tỉnh ) 
                                                                                                                                  

STT 
Khu 

vực mỏ 

Diện tích 

(ha) 
Trữ lượng 

(m3) 

Loại 

khoáng 

sản 

Quy mô  

khai thác 

Độ sâu 

khai thác 

TB so với 

cao trình 

khu vực 

(m) 

Chiều 

dầy TB 

tầng 

cát 

khai 

thác 

(m) 

Dài 

TB 

(m) 

Rộng 

TB 

(m) 

1 Lô 14 100,0 3 200 000 Cát 1960 510 -9,0 3,20 

2 Lô 15 100,0 2 700 000 Cát 1960 510 -9,0 2,70 

3 Lô 16 100,0 2 700 000 Cát 1980 505 -9,0 2,70 

4 Lô 17 100,0 3 000 000 Cát 2040 490 -9,0 3,00 

5 Lô 18 100,0 3 000 000 Cát 2085 480 -9,0 3,00 

6 Lô 19 100,0 3 200 000 Cát 2085 480 -9,0 3,20 
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