
                 
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 02 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản tại khu vực đất sét Hát Lài, xã Sơn Thành, huyện Na Rì 

 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Luật Khoáng sản năm 2010; Nghị định 

số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản; 

Căn cứ Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn năm 2021 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 

05/11/2020; 

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và dự toán chi phí đầu tư 

thăm dò khoáng sản khu vực đất sét Hát Lài, xã Sơn Thành, huyện Na Rì; 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài 

sản để thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực đất sét Hát 

Lài, xã Sơn Thành, huyện Na Rì như sau: 

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá là quyền khai thác khoáng sản: 

- Tên đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn; 

- Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

2. Thông tin về tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm: 

Số 

TT 

Loại 

khoáng 

sản 

Tên mỏ, vị trí  

khu vực 
Diện tích  

Giá khởi 

điểm (Gkđ) 
Ghi chú 

1 Đất sét 
Hát Lài, xã Sơn 

Thành, huyện Na Rì 
5,0 ha 5% 

Khu vực chưa thăm 

dò khoáng sản 

(Giá khởi điểm Gkđ bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản R theo 

Phụ lục I Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ). 

3. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá: 

3.1. Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ rằng, có trang thiết bị cần thiết bảo 

đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá. 

3.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. 

3.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của Tổ chức đấu giá tài sản: Là Tổ chức 

đấu giá chuyên nghiệp, đã đăng ký hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; 

Có thời gian hoạt động từ 03 (ba) năm trở lên; Có tối thiểu 02 (hai) đấu giá viên 



đang hoạt động thường xuyên tại đơn vị, đã đăng ký với Sở Tư pháp, có đầy đủ 

bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên; Có tối thiểu 05 

hợp đồng bán đấu giá tài sản với cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong 

thời hạn 06 (sáu) tháng gần nhất (có phô tô hợp đồng kèm theo). 

3.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản: Phù hợp với quy định 

pháp luật; 

3.5. Là tổ chức đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và có tên trong 

danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp Bắc Kạn công bố. 

4. Hồ sơ năng lực; thời gian, địa điểm, các thức nộp hồ sơ đăng ký tham 

gia tổ chức đấu giá:  

4.1. Hồ sơ năng lực bao gồm: Bản mô tả năng lực kinh nghiệm; Bản sao 

chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thời 

gian công chứng, chứng thực không quá 06 tháng); Báo cáo hoạt động đã gửi Sở Tư 

pháp trong kỳ báo cáo gần nhất; Bản sao chứng chỉ hành nghề, thẻ đấu giá viên 

(thời gian công chứng, chứng thực không quá 06 tháng); 

4.2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 02/02/2021 đến ngày 22/02/2021 (trong giờ 

hành chính). 

4.3. Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ 

Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

5. Thông tin liên hệ: Phòng Khoáng sản - Tài nguyên nước, Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Bắc Kạn; Số điện thoại: 02093.872.002. 

6. Một số lưu ý: 

- Hồ sơ của Tổ chức đấu giá phải được niêm phong trước khi gửi Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn. 

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh thư 

nhân dân. 

- Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bắc Kạn lựa chọn. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản biết 

và đăng ký./. 

Nơi nhận: 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn (đăng); 

- Trung tâm CNTT TN&MT Bắc Kạn (đăng); 

- Sở Tư pháp; 

- Báo Bắc Kạn; 

- Đài PT-TH tỉnh Bắc Kạn; 

- LĐS; 

- CVPS; 

- VPS (niêm yết công khai); 

- Lưu: VT; KS-TNN (Thưởng02b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Oai 
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