
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
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Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

Số:         /TB-STNMT Nam Định, ngày         tháng 12 năm 2020 
 

THÔNG BÁO  

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; 

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010; 

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; 

Căn cứ Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 20/10/2020 của  UBND tỉnh về đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản cát khu vực S1, mỏ cát Giao Thiện trên sông Hồng, 

thuộc địa bàn xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đợt 3 năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh 

Nam Định phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản cát tại khu vực S1, mỏ cát Giao Thiện trên sông Hồng, thuộc địa bàn xã 

Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đợt 3 năm 2020; 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định thông báo việc lựa chọn tổ chức 

đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại khu vực S1, 

mỏ cát Giao Thiện trên sông Hồng, thuộc địa bàn xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, 

tỉnh Nam Định, cụ thể như sau: 

1. Khu vực khoáng sản đấu giá: 

- Vị trí mỏ khoáng sản: khu vực S1, mỏ cát Giao Thiện trên sông Hồng, thuộc 

địa bàn xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. 

 - Diện tích khoảng: 31 ha  

 - Trữ lượng cát: 888.077 m3 

 2. Giá khởi điểm: 

 Theo Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND thì Giá 

khởi điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại khu vực S1, mỏ cát Giao 

Thiện là 151.861.000 đồng (Một trăm năm mươi mốt triệu, tám trăm sáu mươi mốt 

ngàn đồng chẵn). 

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 

Tổ chức đấu giá tài sản đáp ứng theo quy định tại Điều 22, Điều 23 Luật Đấu 

giá tài sản. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Khoản 4, 

Điều 56, Luật đấu giá tài sản, bao gồm: 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đầu giá đối với loại 

tài sản đấu giá; 

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; 



2 
 

 

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; 

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp; 

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; 

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá. 

4. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá:  

Đến hết ngày 30/12/2020 (trong giờ hành chính) 

5. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam 

Định, số 1A Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.  

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định thông báo để các tổ chức đấu 

giá tài sản được biết./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Sở Tư pháp; 

- Trung tâm CNTT (Đăng website của Sở) 

- Văn phòng Sở (đăng ký thông báo trên website 

https://dgts.moj.gov.vn); 

- Lưu VT, TNNKS. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Sơn 
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