ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 821 /QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 05 tháng 4 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
đất dăm sạn bồi nền tại khu vực Núi Đất, xã Phong Phú,
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;
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 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 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 tháng
9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính quy định chi tiết
một số điều của 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 20/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng
sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ Biên bản đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ đất
dăm sạn bồi nền, khu vực Núi Đất, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình
Thuận do Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tổ chức ngày 10
và 11 tháng 3 năm 2021;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình
số 106/TTr-STNMT ngày 23 tháng 3 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất
dăm sạn bồi nền tại khu vực Núi Đất, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh
Bình Thuận - diện tích 6,8 ha, có tọa độ các điểm góc như sau:

2

Điểm

Hệ tọa độ VN-2000BT, kinh
tuyến trục 108030’, múi chiếu 30

1

X (m)
1.243.397

Y (m)
514.728

2

1.243.379

514.821

3

1.242.966

514.769

4

1.242.764

514.836

5

1.242.753

514.724

6

1.243.150

514.643

7

1.243.195

514.693

1. Tổ chức trúng đấu giá: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Khoáng
sản và Xây dựng Thành Tâm.
2. Giá trúng đấu giá: R = 42,96% (R bằng bốn mươi hai phẩy chín mươi
sáu phần trăm).
3. Thời gian nộp tiền trúng đấu giá: Trước khi cấp giấy phép khai thác
khoáng sản.
4. Diện tích huyện Tuy Phong chiếm 100%.
Điều 2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Khoáng sản và Xây dựng
Thành Tâm phải nộp hồ sơ cấp phép thăm dò khoáng sản trước ngày 12 tháng
9 năm 2021.
Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận và thẩm
định, trình hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài
nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân xã Phong Phú, người đại diện theo pháp luật Công ty Trách
nhiệm hữu hạn Đầu tư Khoáng sản và Xây dựng Thành Tâm và Thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Tổng cục ĐC&KS Việt Nam;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, KT. Vũ.
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