
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /TB-STNMT 
     

         Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá  

quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010; 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;  

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

định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;  

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; 

Căn cứ Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy 

định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng 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 quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn  về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm 

vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (đợt 1) năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và vốn chủ 

sở hữu của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

năm 2021; 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá 

tài sản như sau: 

1. Đơn vị thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

- Tên đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

- Địa chỉ: Số 05 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Tài sản đấu giá 

2.1. Tên tài sản: Quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường tại 15 khu vực mỏ thuộc địa bàn các huyện Bắc Sơn, Lộc Bình, Văn 

Quan, Bình Gia, Tràng Định, Đình Lập và Hữu Lũng, trong đó: Tất cả 15 khu 
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vực chưa được thăm dò đánh giá trữ lượng; bao gồm: Đá vôi 01, đất san lấp 10, 

đất sét gạch, ngói 01, cát kết 03 (chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

2.2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê 

duyệt tại Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 16/11/2021, cụ thể: 

- Giá khởi điểm đối với 15 khu vực chưa thăm dò khoáng sản được xác 

định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R). Bao gồm: 

+ Đối với 01 khu vực mỏ đá vôi: Giá khởi điểm là R=3%. 

+ Đối với 10 khu vực mỏ đất san lấp: Giá khởi điểm là R=3%. 

+ Đối với 01 khu vực mỏ đất sét gạch, ngói: Giá khởi điểm là R=5%. 

+ Đối với 03 khu vực mỏ cát kết: Giá khởi điểm là R=5%. 

(chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

2.3. Phương thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Thực hiện theo hình 

thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá và theo phương thức trả giá lên. Sẽ 

tổ chức các cuộc đấu giá với 15 khu vực mỏ nêu trên theo Kế hoạch đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản năm 2021 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 750/QĐ-UBND ngày 06/4/2021. 

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

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 năm 2016 và các tiêu chí do Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn quy định. Cụ thể: 

3.1. Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng (có trụ sở hoặc văn phòng đại diện đóng trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn); có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với 

loại tài sản đấu giá (nơi niêm yết thông báo đấu giá, nơi phát hồ sơ và tiếp nhận 

hồ sơ tham gia đấu giá). 

3.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả và đảm bảo đúng theo quy định 

Luật Đấu giá tài sản; cam kết tổ chức cuộc đấu giá đúng trình tự, thủ tục quy 

định về đấu giá tài sản. 

3.3. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là đơn 

vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp đấu giá được thành lập theo đúng quy 

định của pháp luật, có đầy đủ bản sao chứng thực thẻ đấu giá viên. Tổ chức đấu 

giá tài sản có ít nhất 5 năm kinh nghiệm hoạt động  và có từ 02 đấu giá viên trở 

lên. 

3.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định 

của pháp luật. 

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

bố đến thời điểm hiện tại. 

4. Yêu cầu đối với hồ sơ đăng ký: Hồ sơ đăng ký gồm:  

4.1. Văn bản đăng ký thực hiện tổ chức cuộc đấu giá tài sản (bản chính).  
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4.2. Một (01) bộ hồ sơ năng lực (đóng quyển) chứng minh đủ năng lực thực 

hiện theo tiêu chí nêu tại mục 3 Thông báo này (các tài liệu chứng minh kèm 

theo là bản sao có chứng thực).  

4.3. Một (01) bản Phương án đấu giá tài sản (đóng quyển, bản chính).  

4.4. Tối thiểu hai (02) bản dự thảo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản cho các 

cuộc đấu giá nêu trên. 

 5. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ  

5.1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày thông báo 

về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (trong giờ hành chính). 

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (hồ sơ gửi theo đường 

bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc thông báo). 

 5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn; địa 

chỉ: Số 05 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh lạng 

Sơn. 

Mọi chi tiết liên hệ trong giờ làm việc: Phòng Quản lý Tài nguyên nước và 

Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn; số điện thoại 

02053.717.542. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn thông báo để các tổ chức đấu 

giá tài sản được biết, đăng ký tham gia./. 

 
Nơi nhận: 
- Cổng thông tin Quốc gia về đấu giá tài sản; 

- UBND tỉnh (để B/c); 

- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Lạng Sơn; 

- UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn;   

- Lãnh đạo Sở; 

- TT CNTT Tài nguyên và Môi trường (đăng 

Website); 

- Văn phòng Sở (niêm yết tại trụ sở cơ quan); 

- Cán bộ đầu mối theo dõi; 

- Lưu: VT, NKS. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 

 Nguyễn Hữu Trực 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC: GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ ĐỐI VỚI CÁC MỎ CHƯA THĂM DÒ ĐƯA RA ĐẤU GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số ....../TB-STNMT ngày ...../3/2022 của Sở Tài nguyên và môi trường Lạng Sơn) 

 

STT 

 

 

 

Tên mỏ; vị trí điểm mỏ 

 

Tên 

khoáng sản 

 

Diện 

tích 

(ha) 

Tài 

nguyên 

dự báo 

(m3) 

Giá khởi điểm = Tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản  

Bước giá  

(%) 
Ghi chú 

R (%) (đồng) 

I Đá vôi  (01 mỏ)  

1 
Mỏ đá vôi Lân Dạ, xã Đồng Ý, 

huyện Bắc Sơn 
Đá vôi 8,65 3.979.000 3 9.983.212.000 0,3 

 

II Đất san lấp (10 mỏ)  

1 

Đất san lấp Thôn Lăng Xè, thôn 

Phiêng Quăn, xã Đồng Bục, 

huyện Lộc Bình 

Đất san lấp 8 627.200 3 688.129.000 0,3 

 

2 
Đất san lấp Thôn Trung, xã Yên 

Phúc, huyện Văn Quan 
Đất san lấp 21 1.680.000 3 1.843.204.000 0,3 

 

3 
Đất san lấp Nà Lùng, xã Hoàng 

Văn Thụ, huyện Bình Gia 
Đất san lấp 5 400.000 3 438.858.000 0,3 

 

4 
Đất san lấp Long Thịnh, xã 

Quốc Khánh, huyện Tràng Định 
Đất san lấp 5 500.000 3 548.573.000 0,3 

 

5 
Đất san lấp Núi Con Ba, thị trấn 

Đình Lập, huyện Đình Lập 
Đất san lấp 22 1.760.000 3 1.930.975.000 0,3 

 

6 
Đất san lấp Cai Kinh, xã Cai 

Kinh, huyện Hữu Lũng                                          
Đất san lấp 48 184.000 3 201.875.000 0,3 

 

7 
Mỏ đất san lấp Cai Kinh 1, xã 

Cai Kinh, huyện Hữu Lũng 
Đất san lấp 20 3.000.000 3 3.291.435.000 0,3 
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STT 

 

 

 

Tên mỏ; vị trí điểm mỏ 

 

Tên 

khoáng sản 

 

Diện 

tích 

(ha) 

Tài 

nguyên 

dự báo 

(m3) 

Giá khởi điểm = Tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản 

 

Bước giá  

(%) 

Ghi chú 

8 
Mỏ đất san lấp Đồng Tiến 2, xã 

Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng 
Đất san lấp 27,5 4.125.000 3 4.525.723.000 0,3 

 

9 
Đất san lấp Gia Hoà II, xã Nhất 

Hoà, huyện Bắc Sơn 
Đất san lấp 7 700.000 3 768.002.000 0,3 

 

10 

Mỏ đất san lấp Thủy Hội, xã 

Long Đống và xã Đồng Ý, 

huyện Bắc Sơn 

Đất san lấp 26,55 3.982.500 3 4.369.380.000 0,3 

 

III Đất sét gạch, ngói (01 mỏ)  

1 
Đất sét Đồng Tiến 1, xã Đồng 

Tiến, huyện Hữu Lũng 

Sét gạch 

ngói 
2,8 100.000 5 621.716.000 0,5 

 

IV Cát kết (03 mỏ)  

1 
Cát kết Hùng Sơn khu I, xã 

Hùng Sơn, huyện Tràng Định 
Cát, sỏi 12 400.000 5 3.881.779.000 0,5 

 

2 
Cát kết Hùng Sơn khu II, xã 

Hùng Sơn, huyện Tràng Định 
Cát, sỏi 6 100.000 5 970.444.800 0,5 

 

3 
Cát kết Hùng Sơn khu III, xã 

Hùng Sơn, huyện Tràng Định 
Cát, sỏi 4 100.000 5 970.445.000 0,5 

 

 

Ghi chú: R- là mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của 

Chính phủ. 
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