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THÔNG BÁO 

Công khai kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản  

mỏ cát sỏi Đèo Vai, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới 
 

Thực hiện quy định tại Điều 23 Nghị định số 22/202/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 

năm 2012 của Chính phủ về thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông báo như sau: 

Ngày 04 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 

1003/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản mỏ cát sỏi Đèo Vai, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới (khu vực chưa thăm dò 

khoáng sản), cụ thể: 

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

Trách nhiệm hữu hạn SDTB. 

2. Tên loại khoáng sản: Cát sỏi. 

3. Địa điểm khu vực trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Khu vực 

Đèo Vai, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới. 

4. Giá trúng đấu giá: Rđg = 6,0%. 

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

phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh) và Trung tâm Công nghệ thông tin 

Tài nguyên và Môi trường đăng tải công khai Quyết định số 1003/QĐ-UBND 

ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận kết quả trúng 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sỏi Đèo Vai, xã Quảng Chu, huyện Chợ 

Mới trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và 

Môi trường, để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết. 

Gửi kèm: Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử 
- TT Công báo - Tin học tỉnh (đăng tải); 

- UBND huyện Chợ Mới (biết); 

- UBND xã Quảng Chu (biết); 

- LĐS; 

- CVPS; 

- TT CNTT TNMT (đăng tải); 

- VPS (niêm yết tại trụ sở); 

- Lưu VT; Phòng KS-TNN (2b). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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