
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1141/QĐ-UBND 
 

An Giang, ngày 25 tháng 5 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đá làm  

vật liệu xây dựng thông thường tỉnh An Giang năm 2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9 

năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một 

số điều của 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 143/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác 

và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008-2020, định hướng đến năm 

2030; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

217/TTr-STNMT ngày 15 tháng 5 năm 2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đá làm vật 

liệu xây dựng thông thường tỉnh An Giang năm 2020 (đính kèm Kế hoạch chi 

tiết). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân 
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dân huyện Tri Tôn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- TT. TU, HĐND tỉnh (để b/c); 

- UBND tỉnh: CT và các PCT; 

- Công an tỉnh; 

- Các Sở: TNMT, TC, TP, CT, XD; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- UBND huyện Tri Tôn; 

- VPUBND tỉnh: CVP, PCVP Đinh Minh Hoàng; 

- Lưu: VT, KTN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH AN GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

KẾ HOẠCH 

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng 

 thông thường trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2020  

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh An Giang 

năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau đây: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Đổi mới cơ chế trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản, 

phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường, đảm bảo thực thi đúng quy định của pháp 

luật về khoáng sản. 

- Triển khai thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy 

định của pháp luật, trên nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, bình đẳng 

giữa các nhà đầu tư; khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả khoáng sản; 

hạn chế thất thoát tài nguyên, góp phần tăng nguồn thu cho Ngân sách nhà nước. 

- Đảm bảo thực hiện việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng thông thường cho tổ chức, cá nhân trên cơ sở quyết định phê duyệt kết 

quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên 

địa bàn tỉnh An Giang. 

2. Yêu cầu 

- Xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản để đưa ra đấu giá 

quyền khai thác phù hợp với Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung thăm dò, khai thác 

và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008-2020, định hướng đến năm 

2030 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 143/QĐ-UBND 

ngày 11 tháng 01 năm 2017. 

- Thực hiện các phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường đúng theo 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 và Thông tư 

liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị 

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

khoáng sản.  
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II. Nội dung 

1. Thông tin khu vực đấu giá quyền khai thác 

Khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản đá vật liệu xây dựng thông 

thường núi Cô Tô (khu II), xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang có diện tích 

18 ha (mức sâu khai thác +30 m). Tọa độ khu vực đấu giá được xác định như sau: 

 

Tên 

điểm 

Hệ tọa độ 

VN 2000  
(Kinh tuyến trục 1040 45’,               

múi chiếu 30) 

Indian Thai – Viet  
(Kinh tuyến trục 1050,                     

múi chiếu 60) 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

8 11 46 589 5 26 494 11 45 800 4 99 720 

9 11 46 559 5 26 774 11 45 770 5 00 000 

9A 11 46 540 5 27 044 11 45 750 5 00 270 

9B 11 46 209 5 27 024 11 45 420 5 00 250 

10 11 46 228 5 26 744 11 45 440 5 00 000 

11 11 46 238 5 26 504 11 45 450 4 99 730 

2. Phương pháp tiến hành 

Căn cứ Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tư pháp, Tài 

chính, các Sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có khu vực mỏ 

đưa ra đấu giá xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt giá khởi 

điểm, bước giá, tiền đặt trước đối với các khu vực mỏ đưa ra đấu giá quyền khai 

thác để làm cơ sở tổ chức thực hiện đấu giá. 

3. Thời gian thực hiện:  

Thời gian thực hiện trong năm 2020, cụ thể: 

Khi Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản được phê duyệt, các đơn 

vị có liên quan theo thẩm quyền tiếp tục thực hiện các nội dung sau: 

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt phương án đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản (thời gian thực hiện đến ngày 30 tháng 5 năm 2020). 

- Thông báo công khai hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản (thời 

gian thông báo 30 ngày). 

- Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản (thời gian tiếp nhận hồ sơ 30 ngày). 

- Xét hồ sơ để lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá trình 

Hội đồng đấu giá (thời gian thực hiện trong 15 ngày). 

- Thực hiện tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản (thực hiện 

trong tháng 9 năm 2020). 
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4. Kinh phí thực hiện: Theo quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-

BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và 

Bộ Tài chính. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 

- Thông báo công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng 

khu vực mỏ khoáng sản nằm trong kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

Danh mục khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá quyền khai thác đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh có quyết định phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước; các 

thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản để các tổ chức, cá nhân có 

nhu cầu tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

- Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy 

định của Luật Đấu giá tài sản. 

- Ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản để thực 

hiện việc đấu giá tài sản theo trình tự, thủ tục đấu giá tài sản của Luật Đấu giá tài 

sản. 

2. Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn 

nơi có khoáng sản đưa ra đấu giá có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và 

Môi trường thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá khởi điểm, bước 

giá, tiền đặt trước đối với khu vực đưa ra đấu giá. 

3. Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc 

lựa chọn Tổ chức đấu giá đủ năng lực, đủ tư cách pháp nhân, chuyên nghiệp điều 

hành phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật. 

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc, các Sở, ngành và Ủy 

ban nhân dân huyện Tri Tôn kịp thời có phản ánh gửi Sở Tài nguyên và Môi 

trường để báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./. 

  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 
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