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THÔNG BÁO

V/v kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát khu vực S2, 
trên sông Hồng thuộc địa phận xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; Luật Khoáng sản năm 2010; Nghị định 
22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác 
khoáng sản;

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 19/3 /2019 của UBND tỉnh về đấu giá 
quyền khai thác khoáng sản cát khu vực S2, mỏ cát Giao Thiện, trên sông Hồng, thuộc 
địa phận xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; Quyết định số 1561/QĐ-
UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt công nhận kết quả trúng 
đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác 
khoáng sản tại khu vực S2, mỏ cát Giao Thiện, trên sông Hồng thuộc địa phận xã Giao 
Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, cụ thể như sau:

- Tổ chức trúng đấu giá: Công ty cổ phần thủy sản Xuân Thủy;
- Loại khoáng sản: Cát dùng cho mục đích nuôi trồng thủy sản;
- Địa điểm trúng đấu giá: Khu vực S2, mỏ cát Giao Thiện, xã Giao Thiện, huyện 

Giao Thủy;
- Giá trúng đấu giá: 1.319.850.000 (đồng) (Một tỷ, ba trăm mười chín triệu, tám 

trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).
Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị:
1. Công ty cổ phần thủy sản Xuân thủy có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép khai thác khoáng sản tại Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 12 
tháng kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính và tổ 
chức khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật.

2. Sở Công thương, Cục Thuế tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, 
UBND huyện Giao Thủy, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Giao Thủy và các 
cơ quan, đơn vị có liên quan, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt 
động khai thác cát tại khu vực S2, mỏ cát Giao Thiện của Công ty cổ phần thủy sản 
Xuân thủy theo quy định. Chi tiết xin liên hệ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam 
Định, số 1A Trần Tế Xương, thành phố Nam Định (Điện thoại, fax: 0228.3841483).

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:                    
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lãnh đạo sở;
- Sở Công thương; Sở Tư pháp;
- Cục Thuế tỉnh;
- BCH Bộ đội biên phòng tỉnh;
- Công an tỉnh;
- UBND huyện Giao Thủy;
- Phòng TN&MT huyện Giao thủy;
- Công ty Cổ phần thủy sản Xuân Thủy;
- Website Sở TN&MT;
- Lưu: VT; TNNKS.                                                                                                          

K.T GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐÓC

Phạm Văn Sơn
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