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THÔNG BÁO 

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

dựng thông thường thu hồi từ dự án Nâng sức chứa hồ Ô Tưk Sa phục vụ 

tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, xã An Cư, 

huyện Tịnh Biên, 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 Quyết định số 3101/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản vật liệu thu hồi từ dự án Nâng sức chứa hồ Ô Tưk Sa phục vụ tái cơ 

cấu sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; 

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát 

làm vật liệu xây dựng thông thường thu hồi từ dự án Nâng sức chứa hồ Ô Tưk 

Sa phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, xã 

An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh 

An Giang về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên thông báo kết quả trúng đấu giá Quyền 

khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường thu hồi từ dự án 

Nâng sức chứa hồ Ô Tưk Sa phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp thích ứng 

với biến đổi khí hậu, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang như sau: 

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

Xây dựng và Thương mại Vĩnh Tường (Địa chỉ: Khu 03, Thôn Hòa Loan, Xã 

Lũng Hoà, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp số 2500417571). 

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

- Địa điểm khu vực trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Hồ Ô Tưk 

Sa, thuộc xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. 

- Giá trúng đấu giá là 1.776.820.464 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm 

bảy mươi sáu triệu, tám trăm hai mươi ngàn, bốn trăm sáu mươi bốn đồng). 

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.  

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
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
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Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên xin thông báo kết quả trúng đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường thu hồi từ 

dự án Nâng sức chứa hồ Ô Tưk Sa phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp 

thích ứng với biến đổi khí hậu, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang theo 

quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Kho bạc NN tỉnh AG; 

- BQLDA ĐTXD KV huyện(248); 

- UBND xã An Cư; 

- Cty CP XD & TM Vĩnh Tường; 

- Cty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CDS; 

- Cty TNHH DV TM Bất động sản Bích Hợp; 

- Cty TNHH Mỹ Phẩm S.O.N GROUP; 

- Trung tâm CNTT (để đăng tải trên 

   trang TTĐT của huyện); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hùng 
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