
 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN             CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

          Số: 1290/TB-STNMT                             Bình Thuận, ngày 10 tháng 12 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

 

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

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH ngày 17/11/2016; 

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 23/3/2012 của Chính phủ quy 

định đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 và Thông tư  số 

108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy 

định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và vốn chủ sở hữu trong đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản;  

Căn cứ Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh về 

phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và vốn chủ sở hữu trong đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản.   

Căn cứ Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh về 

việc thu hồi Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh;  

Căn cứ Công văn số 1856/STP-NV2 ngày 18/11/2021 của Sở Tư pháp về việc 

hướng dẫn trình tự, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Biên bản cuộc họp 

ngày 23/11/2021 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tư pháp. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận thông báo công khai về việc 

lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với nội dung như sau: 

1. Tên, địa chỉ đơn vị được giao tổ chức thưc hiện việc đấu giá 

- Tên đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận. 

- Địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận. 

2. Tên tài sản và giá khởi điểm của tài sản đấu giá 

- Tên tài sản: 05 điểm mỏ khoáng sản gồm: Đất dăm sạn bồi nền, xã Hồng 

Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc (diện tích 3,64 ha); cát xây dựng, xã Tân Hà, huyện 

Hàm Tân (khu 1, diện tích 25 ha); cát xây dựng, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân (khu 

2, diện tích 30 ha); cát xây dựng, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân (khu 3, diện tích 15,8 

ha); đất dăm sạn bồi nền, khu vực Đồng Me, xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh 

(diện tích 3,3 ha); 
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- Tọa độ, giá khởi điểm, tiền đặt trước của 05 điểm mỏ theo Quyết định số 

1423/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 và Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 

28/7/2021 của UBND tỉnh. 

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

Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại 

Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí khác do Sở Tài Nguyên và 

Môi trường tỉnh Bình Thuận quyết định, cụ thể như sau:  

a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá: Có trụ 

sở, địa chỉ cụ thể, rõ ràng, ổn định tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận để 

đảm bảo cho cuộc đấu giá; có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản.  

b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. 

c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:  

- Tổ chức đấu giá tài sản được thành lập theo đúng quy định của pháp luật 

(có Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy đăng ký hoạt động hoặc Quyết 

định thành lập) và hoạt động lĩnh vực đấu giá tài sản trên 10 năm. 

- Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm và uy tín.  

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên (có bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề 

đấu giá, Thẻ đấu giá viên, Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp).  

- Có tối thiểu 05 hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản là Quyền khai thác khoáng 

sản từ năm 2019 đến nay (có bản sao chứng thực hợp đồng và tài liệu chứng 

minh).  

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định 

tại Thông tư  số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ 

Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu 

giá tài sản.  

đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công 

bố.  

e) Có phương án bảo đảm an ninh trật tự tại các cuộc đấu giá. 

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá  

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ ngày 

13/12/2021 đến hết ngày 17/12/2021 (nộp trong giờ hành chính).  

- Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận; địa 

chỉ: Số 15, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- Hồ sơ đăng ký tham gia phải được niêm phong. 

* Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá đóng thành quyển, không 

trả lại hồ sơ nếu không được lựa chọn.  

- Số điện thoại liên hệ: 0252.3829698 
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5. Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản  

a) Nộp đúng thời gian theo Thông báo này của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

b) Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí tại điểm a, b, c, đ, e mục 

3 thì mới được tiếp tục đánh giá tiêu chí tại điểm d mục 3 nêu trên. Nếu tổ chức 

đấu giá tài sản không đáp ứng một trong các tiêu chí tại điểm a, b, c, đ, e mục 3 thì 

sẽ không được lựa chọn.  

c) Trường hợp có từ 02 tổ chức đấu giá tài sản trở lên cùng đáp ứng tất cả 

các tiêu chí tại điểm a, b, c, d, đ, e mục 3 nêu trên thì tổ chức đấu giá nào có mức 

thù lao dịch vụ đấu giá thấp hơn sẽ được chọn. Nếu có từ 02 tổ chức đấu giá tài sản 

trở lên cùng có mức thù lao dịch vụ đấu giá bằng nhau thì tổ chức đấu giá nào có 

nhiều kinh nghiệm (số năm và số lần thực hiện) về đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản sẽ được chọn.  

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận thông báo để các tổ chức đấu 

giá tài sản biết, đăng ký tham gia theo quy định./.        

Nơi nhận:       KT. GIÁM ĐỐC  

- Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản;                     PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Trung tâm Thông tin tỉnh (để đăng tin);  

- Trung tâm CNTT - Sở TNMT (để đăng tin); 

- Đài PT&TH tỉnh Bình Thuận (để đăng tin);  

- UBND tỉnh (thay báo cáo);                                                     

- Sở Tư pháp (phối hợp); 

- Lưu: VT, TNNKS(Thảo.6b).          
               Phan Thị Xuân Thu        
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