
 

 
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số           /TB-STNMT Bắc Kạn, ngày        tháng 8  năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản  

khu II mỏ chì kẽm Nà Diếu (30 ha), xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn 

(khu vực chưa thăm dò khoáng sản) 

 
 

 

Thực hiện quy định tại Điều 23 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 

26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Sở 

Tài nguyên và Môi trường xin thông báo kết quả đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản như sau: 

1. Tên tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Công 

ty Cổ phần Sơn Lộc, địa chỉ: Khu 1, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, do ông 

Hoàng Hùng Hiển là người đại diện theo pháp luật; 

2. Tên loại khoáng sản; địa điểm khu vực trúng đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản: Chì kẽm; khu II mỏ Nà Diếu (30 ha), xã Thượng Quan, huyện Ngân 

Sơn (khu vực chưa thăm dò khoáng sản). 

3. Giá trúng đấu giá: Rđg = 2,4%. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

được biết./. 
 

 

Nơi nhận:  

Gửi bản điện tử: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở: CT, KHĐT, TC, TP; 

- Cục Thuế; 

- UBND huyện Ngân Sơn; 

- UBND xã Thượng Quan; 

- Trung tâm Công báo - Tin học Bắc Kạn (đăng tải); 

- GĐS; 

- Chánh VPS; 

- TT CNTT TNMT (đăng tải); 

- Văn thư (niêm yết tại Sở); 

Gửi bản giấy: 
- Công ty Cổ phần Sơn Lộc; 

- Phòng KS-TNN (02b); 

- Lưu: VT. 

 GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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