
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:        /STNMT-KS 
V/v chuyển hồ sơ đấu giá quyền  

khai thác khoáng sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Tuyên Quang, ngày      tháng 4 năm 2021 

                

 

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang 

 

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 33/HĐ-DVĐGTS ngày 

10/3/2021 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài 

sản tỉnh Tuyên Quang; 

Sau khi xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản theo nội dung Văn bản số 82/TTDVĐGTS-NV ngày 02/4/2021 của Trung 

tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang về việc chuyển hồ sơ đăng ký đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản và Biên bản bàn giao hồ sơ ngày 02/4/2021, 

Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

1. Mỏ đá phiến Trung Thành 4, xã Thành Long, huyện Hàm Yên (Lô 1) 

và mỏ đá phiến Thành Công, xã Thành Long, huyện Hàm Yên (Lô 2) đủ điều 

kiện tiến hành phiên đấu giá theo quy định tại khoản 1 Điều 68 Nghị định số 

158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ. 

2. Về hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá 

2.1. Các hồ sơ đấu giá đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản bao gồm: 

- Hồ sơ của Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Lâm sản Thanh Giang, 

Công ty cổ phần Phát triển tài nguyên Tây Bắc đủ điều kiện tham gia phiên đấu 

giá Mỏ đá phiến Trung Thành 4, xã Thành Long, huyện Hàm Yên (Lô 1). 

- Hồ sơ của Công ty TNHH Xây dựng thương mại Hồng Hà, Công ty 

TNHH Xây dựng và Vận tải Hoàng Sơn đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá Mỏ 

đá phiến Thành Công, xã Thành Long, huyện Hàm Yên (Lô 2). 

2.2. Các hồ sơ không đủ điều kiện: Không. 

Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển 04 hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh 

Tuyên Quang để triển khai, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, KS (Ch.03). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Sơn Lâm 



 2 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-04-06T15:33:38+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tài Nguyên và Môi trường<tainguyenmt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-04-06T15:34:30+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tài Nguyên và Môi trường<tainguyenmt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-04-06T15:34:35+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tài Nguyên và Môi trường<tainguyenmt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-04-06T15:34:43+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tài Nguyên và Môi trường<tainguyenmt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




