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THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát 

     

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh Nam 

Định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại khu vực S1, mỏ cát Giao Thiện, 

trên sông Hồng, thuộc địa phận xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 

đợt 3 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 3882/TB-

STNMT ngày 11/12/2020 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; thời gian đăng 

ký đến hết ngày 30/12/2020. 

Đến hết thời hạn theo thông báo trên, căn cứ số lượng Hồ sơ đăng ký tổ chức 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại khu vực S1, mỏ cát Giao Thiện, trên 

sông Hồng, thuộc địa phận xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đợt 3 

năm 2020 của các đơn vị nộp. Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá tài 

sản, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả 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 phận xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam 

Định đợt 3 năm 2020 cụ thể như sau: 

1. Đơn vị được lựa chọn để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại 

khu vực S1, mỏ cát Giao Thiện, trên sông Hồng, thuộc địa phận xã Giao Thiện, 

huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đợt 3 năm 2020 là Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài 

sản tỉnh Nam Định, trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. (theo Quyết định số 

1455/QĐ-UB ngày 17/11/1997 và Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 

của UBND tỉnh Nam Định). Địa chỉ: Số 325 đường Trường Chinh, Thành phố Nam 

Định. Điện thoại liên hệ: 02283.836.335. 

2. Đề nghị Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định liên hệ Sở Tài 

nguyên và Môi trường để được hướng dẫn và hoàn tất các thủ tục, chuẩn bị các nội 

dung cho công tác đấu giá theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Sở Tư pháp; 

- VP3-VPUBND tỉnh; 

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; 

- Trung tâm CNTT (đăng Website Sở); 

- Lưu: VT, TNNKS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Văn Phong 
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