
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:           /STNMT-TNNKS 
V/v Kết quả xét duyệt  hồ sơ tham gia đấu 

giá khoáng sản cát đợt 2 lần 1 năm 2020 tại 

Lô 23, khu vực ven biển huyện Giao Thủy, 

tỉnh Nam Định. 

Nam Định, ngày       tháng 12 năm 2020 

 

                  Kính gửi:  Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Nam Định. 

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010; Luật đấu giá tài sản năm 2016;  

Căn cứ Nghị định 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ 

quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh Nam 

Định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 

2020 (đợt 2). 

Ngày 17 tháng 9 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo 

số 2802/TB-STNMT về việc mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát 

tại Lô số 23 thuộc khu vực ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.  

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát hành hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, 

tổ chức tiếp nhận hồ sơ từ ngày 19/10/2020 đến 17/11/2020 tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Nam Định. Đến hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ đã có 02 đơn vị 

nộp hồ sơ đăng ký tham gia phiên đấu giá. 

Ngày 17/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 

3568/QĐ-STNMT về việc thành lập Tổ xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020 (đợt 2, lần 1). Ngày 

23/11/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị mở hồ sơ tham gia 

đấu giá, tổ chức chấm xét duyệt hồ sơ và hoàn thiện các thủ tục cần thiết từ ngày 

25/11/2020 đến ngày 4/12/2020. Kết quả xét duyệt hồ sơ có 02 đơn vị có hồ sơ đủ 

điều kiện tiêu chuẩn để tham gia đấu giá khoáng sản cát đợt 1 năm 2020  

(Danh sách các đơn vị kèm theo Công văn) 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định thông báo danh sách các đơn vị 

và thông tin cần thiết để Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thực 

hiện công việc đấu giá theo hợp đồng đã ký kết./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP3 – VPUBND tỉnh; 

- Website Sở TN&MT; 

- Lưu: VT, TNNKS. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Sơn 

 

  



DANH SÁCH 

Các đơn vị đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá khoáng sản cát đợt 2, lần 1, năm 2020 

tại Lô 23 khu vực ven biển huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định. 

(Kèm theo Công văn số            /STNMT-TNNKS ngày       tháng      năm 2020) 

 

Stt Tên đơn vị Địa chỉ liên hệ 
Đại diện hợp pháp 

(theo đơn đăng ký tại hồ sơ) 
Ghi chú 

1 
Công ty Cổ phần Đầu tư xây 

dựng và Thương mại 126 

thôn Hai, xã Yên Quang, huyện Ý 

Yên, tỉnh Nam Định 

Nguyễn Mạnh Linh 

Giám đốc 

 

2 
Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Phát triển đô thị Hoàng Anh 

Số 304 đường Hàn Thuyên, phường 

Vị Xuyên, TP Nam Định 

Đặng Minh Tuấn 

Giám đốc 
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