
UBND TỈNH KON TUM 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:         /STNMT-TNKSN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Kon Tum, ngày       tháng        năm 2021 

Về việc đăng tải thông tin về đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản (đợt 1) 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh); 

- Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi 

trường (Sở Tài nguyên và Môi trường). 

 
Thực hiện nội dung Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2021; Quyết định số 801/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 8 năm 2021 Về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá tại các 

điểm mỏ thuộc Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2021. 

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 12/2021/HĐDV ĐGTS ngày 

04 tháng 10 năm 2021 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Dịch vụ 

đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum. 

 Ngày 05 tháng 10 năm 2021, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon 

Tum đã có Thông báo số 196/TB-DGTS về phiên đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh (có Văn bản kèm theo). 

Để công khai thông tin cho tất cả các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham 

gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các điểm mỏ đất san lấp, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đề nghị Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trung tâm Công 

nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường đăng tải Thông báo trên của Trung 

tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum. 
  

Sở Tài nguyên và Môi trường báo đơn vị biết, phối hợp đăng tin./. 

 
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND TP Kon Tum (p/h); 

- UBND huyện Kon Rẫy (p/h); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, TNKSNDMH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Võ Thanh Hải 
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