
UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                   

Số:           /TB-STNMT Nam Định, ngày         tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO
Mời tham gia các cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát 

tại Lô số 14, Lô số 15, Lô số 16, Lô số 17, Lô số 18, Lô số 19 thuộc khu vực 
ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh Nam 
Định về kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh Nam 
Định; Văn bản số 468/UBND-VP3 ngày 03/06/2020 của UBND tỉnh về việc điều 
chỉnh thời gian thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2020;

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định thông báo mời tham gia các 
cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại Lô số 14, Lô số 15, Lô số 16, Lô số 
17, Lô số 18, Lô số 19 thuộc khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
như sau:

1- Tên loại khoáng sản, địa điểm khu vực khoáng sản
1.1- Tên loại khoáng sản: Cát.
1.2- Địa điểm khu vực khoáng sản: 
- Phạm vi đấu giá: Lô số 14, Lô số 15, Lô số 16, Lô số 17, Lô số 18, Lô số 19 

thuộc khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng.
- Tổng số lô cát đấu giá là: 06 lô; 
- Tổng diện tích là: 600 ha; 
- Tổng trữ lượng cát theo kết quả khảo sát lập quy hoạch là 17.800.000m3. 

Trong đó:
+ Trữ lượng dự kiến Lô số 14: 3.200.000 m3;
+ Trữ lượng dự kiến Lô số 15: 2.700.000 m3;
+ Trữ lượng dự kiến Lô số 16: 2.700.000 m3;
+ Trữ lượng dự kiến Lô số 17: 3.000.000 m3;
+ Trữ lượng dự kiến Lô số 18: 3.000.000 m3;
+ Trữ lượng dự kiến Lô số 19: 3.200.000 m3.
 (Khu vực chưa thăm dò khoáng sản)
2- Giá khởi điểm và tiền đặt trước
2.1- Giá khởi điểm: 
Theo quy định tại Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND 

tỉnh Nam Định thì Giá khởi điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát trên địa 
bàn tỉnh Nam Định năm 2020 (đợt 1) là 5% . 
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Tương ứng giá khởi điểm tính bằng tiền áp dụng tính tại thời điểm cho đấu 
giá đối với từng cuộc đấu giá cụ thể là:

- Giá khởi điểm Lô số 14- Khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng là: 
9.600.000.000 đồng;

- Giá khởi điểm Lô số 15- Khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng là: 
8.100.000.000 đồng;

- Giá khởi điểm Lô số 16- Khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng là: 
8.100.000.000 đồng;

- Giá khởi điểm Lô số 17- Khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng là: 
9.000.000.000 đồng;

- Giá khởi điểm Lô số 18- Khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng là: 
9.000.000.000 đồng;

- Giá khởi điểm Lô số 19- Khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng là: 
9.600.000.000 đồng.

2.2 - Bước giá:
Bước giá đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh Nam Định 

năm 2020 (đợt 1) là 0,25 %. Tương ứng bước giá tính bằng tiền áp dụng tính tại thời 
điểm cho đấu giá đối với từng cuộc đấu giá cụ thể là:

- Bước giá đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại Lô số 14- Khu vực ven 
biển huyện Nghĩa Hưng là: 480.000.000 đồng;

- Bước giá đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại Lô số 15- Khu vực ven 
biển huyện Nghĩa Hưng là: 405.000.000 đồng;

- Bước giá đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại Lô số 16- Khu vực ven 
biển huyện Nghĩa Hưng là: 405.000.000 đồng;

- Bước giá đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại Lô số 17- Khu vực ven 
biển huyện Nghĩa Hưng là: 450.000.000 đồng;

- Bước giá đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại Lô số 18- Khu vực ven 
biển huyện Nghĩa Hưng là: 450.000.000 đồng;

- Bước giá đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại Lô số 19- Khu vực ven 
biển huyện Nghĩa Hưng là: 480.000.000  đồng.

2.3- Tiền đặt trước: 
Tiền đặt trước các cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát trên địa bàn 

tỉnh Nam Định năm 2020 (đợt 1) (Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 
của UBND tỉnh Nam Định) cụ thể là:

- Tiền đặt trước Lô số 14- Khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng là: 
960.000.000 đồng;

- Tiền đặt trước Lô số 15- Khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng là: 
810.000.000 đồng;
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- Tiền đặt trước Lô số 16- Khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng là: 
810.000.000 đồng;

- Tiền đặt trước Lô số 17- Khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng là: 
900.000.000 đồng;

- Tiền đặt trước Lô số 18- Khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng là: 
900.000.000 đồng;

- Tiền đặt trước Lô số 19- Khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng là: 
960.000.000 đồng.

3- Địa điểm, thời gian tổ chức phiên đấu giá
3.1- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: 
Tại Sở Tài nguyên và Môi trường- Số 1A, Trần Tế Xương, phường Vị 

Hoàng, Thành phố Nam Định.
3.2- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 
Dự kiến ngày 18/9/2020 (sẽ có thông báo cụ thể đến tổ chức/cá nhân sau khi 

hồ sơ được xét duyệt).
3.3- Phương thức tham khảo thông tin:
Trên website của Tỉnh; website của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc trực 

tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Tài nguyên Nước- Khoáng sản).
4- Thời gian thông báo và tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá
4.1- Thời gian thông báo: Từ  ngày 07/6/2020 đến ngày 07/7/2020.
4.2- Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 

07/7/2020 đến 06/8/2020.
Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá: Sở Tài 

nguyên và Môi trường.
(Khi nhận hồ sơ tham gia đấu giá phải có giấy giới thiệu và chứng minh nhân 

dân/ căn cước công dân kèm theo).
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020 (đợt 1)./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh; (để báo cáo)
- Đài PT-TH Nam Định;
- Báo Nam Định;
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm CNTT (Đăng website của Sở);
- Lưu: VT, TNNKS.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Sơn
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