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THÔNG BÁO 

Danh sách các tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác  

khoáng sản mỏ cát sỏi Vằng Chừn, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới 

 
 

 

Thực hiện quy định tại Khoản 3 Điều 12 Quyết định số 65/2017/QĐ-

UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Sở Tài 

nguyên và Môi trường xin thông báo như sau: 

Ngày 11/5/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp, 

Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh tổ chức họp xét chọn hồ sơ đăng ký 

tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sỏi Vằng Chừn, xã Cao Kỳ, 

huyện Chợ Mới. Sau khi xét chọn, các doanh nghiệp đã bổ sung tài liệu làm rõ 

năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác khoáng sản và việc thực hiện 

nghĩa vụ tài chính trong hoạt động khoáng sản. Theo đó, Công ty TNHH Bắc 

Hải và Công ty Cổ phần Bắc Hà là 02 tổ chức có hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sỏi Vằng Chừn, xã Cao Kỳ, huyện Chợ 

Mới. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Trung tâm Công báo - Tin học (Văn 

phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Bắc Kạn) và Trung tâm Công nghệ 

thông tin Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn (Sở Tài nguyên và Môi trường) 

đăng tải công khai danh sách các tổ chức có hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sỏi Vằng Chừn, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới 

trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn và Trang thông tin điện tử Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

Trân trọng cảm ơn! 

Gửi kèm: Danh sách tổ chức có hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản mỏ cát sỏi Vằng Chừn, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới./. 
 

 

Nơi nhận:  

Gửi bản điện tử: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở: TP, XD, KHĐT, TC; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- UBND huyện Chợ Mới; 

- Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn (đăng tải); 

- GĐS; 

- Chánh VPS; 

- TT CNTT TNMT (đăng tải); 

Gửi bản giấy: 
- Công ty TNHH Bắc Hải; 

- Công ty Cổ phần Bắc Hà; 

- Lưu: VT, PKS-TNN (02b) 

 GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 
 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 



 



DANH SÁCH 

Các tổ chức có hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác  

khoáng sản mỏ cát sỏi Vằng Chừn, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới 

(Kèm theo Thông báo số……../TB-STNMT ngày……/5/2020  

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ 

1 Công ty TNHH Bắc Hải Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

2 Công ty Cổ phần Bắc Hà Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 
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