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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010; 

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

quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 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;  

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Nam Định về kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát trên địa 

bàn tỉnh Nam Định; 

Xét Biên bản đấu giá quyền khai thác khoáng sản số 68.06/2020/ĐG của 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện ngày 29/9/2020;  

Theo đề nghị tại Tờ trình số 3002/TTr-STNMT ngày 02/10/2020 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị công nhận kết quả trúng đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại lô số 19 

khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định và hồ sơ kèm theo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát 

làm vật liệu xây dựng thông thường tại lô số 19 khu vực ven biển huyện Nghĩa 

Hưng, tỉnh Nam Định, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức trúng đấu giá: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Nam Đại 

Thành.  

Địa chỉ: Số 62 đường Trương Hán Siêu, phường Lộc Vượng, thành phố 

Nam Định, tỉnh Nam Định. 

2. Tên loại khoáng sản: cát (làm vật liệu xây dựng thông thường). 

3. Vị trí: Lô số 19 khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. 

4. Diện tích: 100 ha. 

5. Giá trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: R = 5,5% (Viết bằng 

chữ: Năm phẩy năm phần trăm). 
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6. Thời gian nộp tiền trúng đấu giá: Trước khi cấp giấy phép khai thác 

khoáng sản. 

Điều 2. Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Nam Đại Thành có trách 

nhiệm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây 

dựng thông thường lô số 19 khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng tại Sở Tài 

nguyên và Môi trường trong thời hạn 06 (tháng) kể từ ngày kết thúc phiên đấu 

giá; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác và tổ chức khai thác khoáng sản theo 

đúng theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, thẩm định hồ sơ 

cấp giấy phép thăm dò khoáng sản; phê duyệt trữ lượng khoáng sản; cấp giấy 

phép khai thác khoáng sản và giám sát việc thực hiện khai thác khoáng sản của 

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Nam Đại Thành theo quy định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công ty cổ 

phần đầu tư và xây dựng Nam Đại Thành, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Lưu: VP1, VP3.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

Nguyễn Phùng Hoan 
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