
  

UBND TỈNH KON TUM 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-STNMT     Kon Tum, ngày         tháng         năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng  

sản đất san lấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  
    

 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của 

Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

Căn cứ 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;  

Căn cứ Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum 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.   

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

tài sản để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cụ thể như sau:  

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:  

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.  

- Đơn vị được giao thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon 

Tum. Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà B, Trung tâm Hành chính, tổ 8, phường Thống 

Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 

- Tên tài sản: Quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp gồm có:  

05 điểm mỏ, trong đó: Tại huyện Kon Rẫy 01 điểm mỏ và thành phố Kon Tum 

có 04 điểm mỏ.  

- Số lượng, tài nguyên dự báo, giá khởi điểm (Chi tiết có phụ lục kèm 

theo).  

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. 

Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn khi đáp ứng tất cả các tiêu chí bắt 

buộc và có mức thù lao dịch vụ đấu giá phù hợp, cụ thể như sau:  

STT Tiêu chí bắt buộc Yêu cầu 

1 Cơ sở vật chất, trang thiết bị 

cần thiết bảo đảm cho việc 

đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản 

Có trụ sở, văn phòng cố định, địa chỉ rõ 

ràng tại thành phố Kon Tum; có đầy đủ 

trang thiết bị bảo đảm cho việc đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản. Hội trường 

đấu giá phải tại trụ sở và đảm bảo giữ 

khoảng cách khi tổ chức cuộc đấu giá 

trong bối cảnh tình hình dịch bệnh 

Covid-19 hiện nay.  

2 Phương án đấu giá Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả, 



  

phù hợp theo yêu cầu của cuộc đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản; cam kết tổ 

chức cuộc đấu giá đúng trình tự, thủ tục 

quy định về đấu giá tài sản.  

3 Năng lực, kinh nghiệm và 

uy tín của tổ chức đấu giá 

tài sản 

Là tổ chức đấu giá được thành lập theo 

đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký 

hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ 

bản sao chứng thực hành nghề đấu giá, 

Thẻ đấu giá viên; có tối thiểu 01 năm 

kinh nghiệm; đã thực hiện thành công 

tối thiểu 03 hợp đồng đấu giá tài sản 

tính từ ngày 01/01/2020 (kèm theo hợp 

đồng và thanh lý hợp đồng để chứng 

minh); có tối thiểu từ 02 đấu giá viên trở 

lên và đã hành nghề đấu giá từ 03 năm 

trở lên (kèm theo bản sao Bằng cấp, 

chứng chỉ, hợp đồng lao động và các 

giấy tờ khác có liên quan được chứng 

thực để chứng minh); có tên trong danh 

sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ 

Tư pháp công bố.  

4 Thù lao dịch vụ đấu giá, chi 

phí đấu giá 

 Theo quy định hiện hành của pháp luật 

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia. 

4.1. Thời gian nộp hồ sơ: 05 ngày kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn 

tổ chức đấu giá tài sản (trong giờ hành chính các ngày làm việc). 

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường 

bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc thông báo). 

4.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường, tầng 2, 

tòa nhà B, Trung tâm Hành chính, tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum. Số điện thoại: 02603.862481. 

* Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.  

 

Sở Tài nguyên và Môi trường báo để các tổ chức đấu giá tài sản được biết 

và đăng ký./.  

 
Nơi nhận:       
- Các tổ chức đấu giá tài sản (biết);  

- UBND tỉnh (b/c); 

- Cổng TTĐT Quốc gia về đấu giá tài sản (đăng t/b); 

- Cổng TTĐT tỉnh - VP UBND tỉnh (đăng t/b); 

- Trung tâm CNTT TN&MT (đăng t/b);                  

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, TNKSNVTH.                  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Võ Thanh Hải 
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