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THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để 

thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát sông làm vật liệu xây 

dựng thông thường tỉnh An Giang năm 2020 

 

 

Thực hiện Quyết định số 2764/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2020 

của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản cát sông làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh An Giang năm 

2020. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 3721/TB-

STNMT ngày 03 tháng 12 năm 2020 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để 

thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát sông làm vật liệu xây dựng 

thông thường tỉnh An Giang năm 2020.  

 Tuy nhiên, do thời gian tiếp nhận hồ sơ không trùng khớp với ngày phát 

hành thông báo nên Sở Tài nguyên và Môi trường xin điều chỉnh thời gian nộp 

hồ sơ đăng ký lựa chọn tổ chức đấu giá bắt đầu từ ngày 04/12/2020 đến 16h30 

ngày 22/12/2020 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính của ngày làm việc). 

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

được biết, nộp hồ sơ đăng ký tham gia theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Trang thông tin điện tử chuyên 

   ngành về đấu giá tài sản; 

- Sở Thông tin và Truyền thông (để  

  đăng tải trên trang TTĐT UBND tỉnh); 

- Trung tâm CNTT (để đăng tải trên  

   trang TTĐT của Sở TNMT); 

- P. KH-TC, KSN&BĐKH;  

- Lưu: VT. 

         GIÁM ĐỐC 
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