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An Giang, ngày 29 tháng 3 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sông làm vật liệu 

xây dựng thông thường, khu mỏ cát trên sông Hậu thuộc xã Khánh Hòa, 

huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 

 

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

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

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 863/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát 

sông làm VLXDTT tỉnh An Giang năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2020 của 

UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát 

sông làm VLXDTT tỉnh An Giang năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2020 của 

UBND tỉnh 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; 

Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 9 tháng 3 năm 2021 của 

UBND tỉnh An Giang về việc thành lập Hội đồng đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản cát sông làm vật liệu xây dựng thông thường khu mỏ cát trên sông 

Hậu thuộc xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh 

An Giang; 

Căn cứ Biên bản đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sông làm vật 

liệu xây dựng thông thường, khu mỏ cát trên sông Hậu thuộc xã Khánh Hòa, 

huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang ngày 26 tháng 

3 năm 2021. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản mỏ cát sông làm vật liệu xây dựng thông thường, khu mỏ cát 

trên sông Hậu thuộc xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang (Theo Thông báo đấu giá tài sản số 09/TB.ĐGTS ngày 

22/01/2021 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang) như sau: 

- Tên tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Công ty TNHH 

Phúc Thành Tân Châu (địa chỉ: Ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh 

An Giang). 

- Loại khoáng sản: Cát sông làm vật liệu xây dựng thông thường. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=22/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


 

- Địa điểm khu vực trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Khu mỏ cát 

trên sông Hậu thuộc xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang. 

- Giá trúng đấu giá (Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng 

đấu giá R) là 310% (Bằng chữ: Ba trăm mười phần trăm). Giá trúng đấu giá ước 

tính theo khối lượng mời đấu giá 1.449.000 m
3
 được tạm tính là 

272.882.925.000 đồng và số tiền phải nộp hàng năm theo phụ lục đính kèm. 

Quyết định cấp phép khai thác khoáng sản được phê duyệt sau khi Công ty 

TNHH Phúc Thành Tân Châu nộp tiền trúng đấu giá năm đầu. 

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải công khai kết quả trúng 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh 

An Giang theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 

26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ.  

Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông báo kết quả trúng đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản mỏ cát sông làm vật liệu xây dựng thông thường, khu mỏ 

cát trên sông Hậu thuộc xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện 

Phú Tân, tỉnh An Giang theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Thành viên Hội đồng đấu giá; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Kho bạc NN tỉnh AG; 

- Cục thuế tỉnh; 

- UBND huyện Châu Phú; 

- UBND huyện Phú Tân; 

- 16 đơn vị tham gia đấu giá; 

- Trung tâm CNTT (để đăng tải trên 

   trang TTĐT Sở); 

- KH-TC, Thanh tra Sở, KSN&BĐKH; 

- Lưu: VT. 

           

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                     Nguyễn Việt Trí 
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