
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:            /QĐ-STNMT Tuyên Quang, ngày          tháng 6 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng thông thường mỏ đá granit Y Bằng, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn và 

phường Phú Lâm, thành phố Tuyên Quang theo Kế hoạch đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản, Đợt 1 năm 2020 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010; 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ Quy 

định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 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 

09/9/2014 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 26/3/2012 của Chính phủ 

Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 về việc quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Đợt 1 năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và vốn chủ sở hữu của 

tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá cho các khu vực khoáng sản theo Kế hoạch 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Đợt 1 năm 2020; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Khoáng sản, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng thông thường mỏ đá granit Y Bằng, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn 

và phường Phú Lâm, thành phố Tuyên Quang với diện tích 12,2 ha theo Kế 
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hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Đợt 1 năm 2020 được Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 14/9/2020.  

(có Hồ sơ mời đấu giá kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Phòng Khoáng sản triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo quy 

định của pháp luật về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Khoáng sản, Trưởng các 

đơn vị thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- Trung tâm DVĐGTS; 

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sơn Lâm 
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