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Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh. 

  

Để triển khai thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ còn lại 

theo Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh về đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2017 và mỏ đất san lấp rú 

Truông, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê tại Quyết định số 1984/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Đấu giá quyền KTKS trên địa bàn 

tỉnh đợt 1 năm 2018; Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 

2409/STNMT-KS ngày 31/8/2018 gửi các thành viên HĐĐG quyền khai thác 

khoáng sản thành lập theo Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của 

UBND tỉnh để xin ý kiến góp ý (kèm theo Dự thảo Quy chế đấu giá, giá khởi 

điểm, tiền đặt trước, bước giá của các mỏ khoáng sản: (1) Mỏ đất san lấp thôn 

Lâm Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, diện tích 3,5 ha; (2) mỏ đất san lấp núi 

Đồng Trạng, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, diện tích 2,3 ha; (3) mỏ đất san 

lấp rú Truông, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, diện tích 6 ha; (4) mỏ sét gạch 

ngói xứ đồng Hành Khiến, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân; diện tích 5 ha; (5) mỏ 

sét gạch ngói Đồng Nhà Lao, xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Khu vực A); diện 

tích 2,512 ha; (6) mỏ sét gạch ngói Đồng Nhà Lao, xã Đồng Lộc, huyện Can 

Lộc (Khu vực B); diện tích 2,005 ha; (7) mỏ cao lanh xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ 

Anh; diện tích 17 ha). 

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được ý kiến góp ý bằng 

văn bản của các sở, ngành, địa phương liên quan (do các thành viên của HĐĐG 

ký), cụ thể: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 2402/SKHĐT-DNĐT ngày 

10/9/2018), Sở Công Thương (Văn bản số 1119/SCT-QLCN ngày 05/9/2018), 

Sở Tư pháp (Văn bản số 568/STP-BTTP ngày 07/9/2018), Sở Tài chính (Văn 

bản số 3461/STC-GCS ngày 07/9/2018), UBND huyện Hương Sơn (Văn bản số 

1000/UBND-TNMT ngày 11/9/2018), UBND huyện Nghi Xuân (Văn bản số 

1162/UBND-TNMT ngày 10/9/2018), ông Lê Ngọc Huấn - Chủ tịch UBND 

huyện Hương Khê (Văn bản số 01/HĐĐG ngày 04/9/2018), ông Đinh Hồng 

Tâm - P. Giám đốc Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh (Văn bản ngày 07/9/2018) 

và đã tổng hợp, chỉnh sửa dự thảo. 

Căn cứ Điều 13 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP  ngày 26/3/2012 của Chính 

phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi 

trường (Cơ quan Thường trực HĐĐG quyền khai thác khoáng sản tỉnh) kính đề 

nghị Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh xem xét, phê 

duyệt 06 quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản của các mỏ: Mỏ đất san 



lấp thôn Lâm Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà; mỏ đất san lấp núi Đồng 

Trạng, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn; mỏ đất san lấp rú Truông, xã Phúc 

Đồng, huyện Hương Khê; mỏ sét gạch ngói xứ đồng Hành Khiến, xã Cổ Đạm, 

huyện Nghi Xuân; mỏ sét gạch ngói Đồng Nhà Lao, xã Đồng Lộc, huyện Can 

Lộc (Khu vực A); mỏ sét gạch ngói Đồng Nhà Lao, xã Đồng Lộc, huyện Can 

Lộc (Khu vực B) để triển khai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo 

đúng quy định.  

Đối với mỏ cao lanh xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh: Do khu vực mỏ có diện 

tích lớn, nằm ở phía trên của đập dâng Lạc Tiến, chưa đánh giá, khảo sát kỹ về 

các tác động môi trường. Do vậy, trước mắt Sở Tài nguyên và Môi trường chưa 

đề xuất đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực mỏ này. Sở sẽ phối hợp với 

các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát lại và tham mưu 

UBND tỉnh phương án xử lý tiếp theo.  

(Sở Tài nguyên và Môi trường gửi kèm Dự thảo quy chế, quyết định phê 

duyệt quy chế đấu giá các mỏ nêu trên)./.  

   Nơi nhận:                                                 
 - Như trên; 

 - UBND tỉnh (báo cáo); 

 - Các Sở: Tư pháp, Tài chính,  

   Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; 

 - Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh; 

 - UBND các huyện: Hương Khê, Kỳ Anh 

   Hương Sơn, Nghi Xuân, Thạch Hà; 

 - Giám đốc Sở; 

   - Lưu VT, KS. 

          
GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

Hồ Huy Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG 
 

PHỤ LỤC 

Báo cáo kết quả tiếp thu, chỉnh sửa, không chỉnh sửa ý kiến góp ý của 

các thành viên HĐĐG quyền khai thác khoáng sản 

(Kèm theo Văn bản số 2915/STNMT-KS ngày 10/10/2018  

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

  

1. Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 2402/SKHĐT-DNĐT 

ngày 10/9/2018). 

- Tại điểm b, khoản 1, Điều 3 dự thảo quy định “Phiên đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản chỉ được tiến hành khi có ít nhất 02 tổ chức đủ điều kiện tham 

gia đấu giá”. Đối chiếu với quy định tại khoản 2, Điều 3 Nghị định số 

22/2012/NĐ-CP  ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản “phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản chỉ được tiến hành 

khi có ít nhất 03 tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá”. Đề nghị nghiên cứu, chỉnh 

sửa cho phù hợp với quy định. 

- Đề nghị bổ sung hồ sơ chứng minh năng lực tài chính tại khoản 2 điều 7 

dự thảo quy chế. 

Nội dung tiếp thu, chỉnh sửa: 

- “Phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản chỉ được tiến hành khi có ít 

nhất 02 tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá” là phù hợp với khoản 1 Điều 68 

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 (đã sửa đổi khoản 2 Điều 3 Nghị định 

số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản). 

- Đã bổ sung hồ sơ chứng minh năng lực tài chính đối với doanh nghiệp 

thành lập trong thời hạn 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ: Giấy chứng nhận phần 

vốn góp, sổ đăng ký thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên; sổ đăng ký 

cổ đông đối với công ty cổ phần và các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

2. Ý kiến của Sở Công Thương (Văn bản số 1119/SCT-QLCN ngày 

05/9/2018). 

- Về tiền đặt trước: Theo Điều 39 của Luật Đấu giá quy định mức tiền đặt 

trước từ 5% đến 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tuy nhiên theo quy định 

tại Điều 5, Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ về đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản thì mức tiền đặt trước từ 1% đến 15% giá khởi 

điểm;  vì vậy cần xem xét để đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành. 

- Xem xét lại nội dung “Dự toán sơ bộ về chi phí thăm dò khoáng sản” đề 

cập ở điều 10 (tại sao cho vào điều 10, phục vụ mục đích gì…), nên đưa nội 

dung này vào điều 7. 



- Xem lại nội dung quy định ở khoản 2, điều 7 (…có đăng ký ngành nghề 

khai thác khoáng sản làm VLXD… đối với mỏ không phải là vật liệu xây dựng; 

hoặc nên đề cập “có đăng ký ngành nghề khai thác khoáng sản”. 

- Xem xét lại điểm đ, phần II, mẫu số 2 kèm theo Quyết định. 

Nội dung tiếp thu, chỉnh sửa: 

- Mức thu tiền đặt trước là áp dụng mức tối đa 20% giá khởi điểm của tài 

sản đấu giá theo Điều 39 của Luật Đấu giá vì Luật có hiệu lực pháp lý cao hơn 

Nghị định. 

- Dự toán sơ bộ về chi phí thăm dò khoáng sản đã đưa vào Điều 8 quy chế 

cho phù hợp. 

- Đã chỉnh sửa “…có đăng ký ngành nghề khai thác khoáng sản làm 

VLXD…” thành “có đăng ký ngành nghề khai thác khoáng sản” phù hợp với 

Luật khoáng sản. 

- Nội dung quy định tại điểm đ, phần II, mẫu số 2 kèm theo Quyết định là 

quy định thêm về tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ tham gia đấu giá (Điều 15 Nghị định 

số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ). 

3. Ý kiến của Sở Tư pháp (Văn bản số 568/STP-BTTP ngày 07/9/2018). 

- Đề nghị áp dụng 02 hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu kín (tại 

vòng 1) và đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (vòng tiếp theo) – 

Nội dung này trùng với ý kiến đề xuất của ông Đinh Hồng Tâm - PGĐ Trung 

tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh (Văn bản ngày 07/9/2018), nhưng tại vòng tiếp 

theo chỉ chọn 03 đơn vị có mức trả giá cao nhất từ trên xuống để tiếp tục đấu 

giá; đề nghị nâng các bước giá lên gấp đôi so với mức đề xuất của Sở TN&MT. 

- Đề nghị chỉnh sửa khoản 1 Điều 9 của dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi 

trường có trách nhiệm đăng thông báo công khai 02 lần trên Báo Hà Tĩnh, mỗi 

lần cách nhau 02 ngày; thời gian thông báo công khai lần thứ 2 ít nhất là 15 ngày 

trước ngày mở cuộc đấu giá. Đồng thời đăng thông tin trên Trang thông tin điện 

tử… 

- Đề nghị quy định cụ thể tại điểm b khoản 3 Điều 10 dự thảo về thời gian 

thực hiện việc thông báo kết quả lựa chọn và đăng tải trên trang thông tin điện 

tử… 

- Đề nghị bỏ cụm từ “giá dịch vụ tham gia đấu giá” tại khoản 2 Điều 11 

dự thảo; bổ sung điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 

22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ. 

- Thống nhất cụm từ “và tiền lãi (nếu có” tại các Điều 5 và Điều 13. 

Nội dung tiếp thu, chỉnh sửa: 

- Không áp dụng hình thức đấu giá gián tiếp và trực tiếp (bỏ phiếu kín tại 

vòng 1 và trực tiếp tại vòng tiếp theo), vì: Việc áp dụng hình thức này sẽ hạn chế 

thời gian xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá (vừa xét chọn vừa đấu giá trong cùng 

một thời điểm), điều này sẽ gây nên việc xét chọn hồ sơ không đảm bảo tính 



chính xác, thụ động, nãy sinh vấn đề kiện cáo giữa tổ chức tham gia đấu giá và 

bên xét chọn hồ sơ; không phù hợp với quy trình, thủ tục xét chọn hồ sơ theo 

quy định tại Điều 19 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính 

phủ. 

- Không nâng bước giá và giữ nguyên giá như đề xuất của Sở TNMT, vì: 

Giá khởi điểm của các mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá theo quy định là R = 3%, 

nhưng các sở, ngành đã đề xuất và UBND tỉnh đã phê duyệt giá khởi điểm các 

mỏ nêu trên là R = 5% (tăng 1,6 lần); mức bước giá Sở TN&MT đưa ra là tương 

đối phù hợp với giá khởi điểm. Mặt khác, bước giá 0,5% đã được HĐĐG thống 

nhất đối với các mỏ nằm trong kế hoạch đấu giá năm 2017. 

- Các nội dung góp ý còn lại, Sở đã tổng hợp, chỉnh sửa theo đúng quy 

định. 

4. Ý kiến của Sở Tài chính (Văn bản số 3461/STC-GCS ngày 07/9/2018). 

- Đề nghị sửa đổi một số nội dung sau: Bỏ nội dung: “…, chế biến sâu,…” 

vì khai thác đất san lấp không diễn ra việc chế biến sâu; khoản 1 Điều 14 của 

quy chế đấu giá quyền khai thác mỏ trùng 2 lần;  

- Đối với các mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường cho phép hộ cá nhân tham gia. Do vậy, cần lưu ý điều kiện hộ kinh 

doanh được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác 

tận thu khoáng sản quy định tại Điều 36 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Khoáng sản để quy định đối tượng áp dụng là hộ cá nhân. 

- Về thời hạn trả lại tiền đặt trước đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường 

nghiên cứu quy định tại khoản 2 Điều 68 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Khoáng sản để quy định cho đúng: “Tiền đặt trước được hoàn trả cho tổ 

chức, cá nhân tham gia đấu giá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày kết thúc phiên 

đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”. 

- Đề nghị bỏ nội dung quy định tại khoản 4 Điều 15 Quy chế đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản “Chính quyền địa phương nơi có mỏ đấu giá phải 

cam kết bàn giao mặt bằng cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá trước khi triển 

khai dự án”.  

- Về tiêu chí xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 10 của Quy chế đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản đã quy định: “ Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% của dự toán đề 

án thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 2 Điều này” chỉ mới đáp ứng tiêu chí 

lựa chọn tổ chức, các nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực 

không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại mục b, khoản 2 Điều 25 

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

Chưa đáp ứng nguyên tắc và điều kiện cấp Giấy phép khai thác khoáng  

sản quy định tại mục c khoản 2 Điều 53 Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010 : “c) 



Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai 

thác khoáng sản”. 

Nội dung tiếp thu, chỉnh sửa: 

- Đã bỏ nội dung: “…, chế biến sâu,…” đối với khoáng sản là đất san lấp 

và sửa lỗi trùng lặp khoản 1 Điều 14 của quy chế đấu giá.  

- Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 của Chính phủ, hộ kinh doanh chỉ được đề nghị thăm dò không quá 

01 ha; trong khi các mỏ đưa ra đấu giá đều có diện tích lớn hơn 01ha nên không 

đề cập đến hộ kinh doanh.  

- Thời gian trả lại tiền đặt trước là áp dụng theo quy định tại khoản 4 Điều 

39 Luật đấu giá “Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt 

trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) trong trường hợp người tham gia đấu giá 

không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc 

đấu giá”, không áp dụng khoản 2 Điều 68 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 của Chính phủ vì Luật có hiệu lực pháp lý cao hơn Nghị định. 

- Đã chỉnh sửa nội dung quy định tại khoản 4 Điều 15 Quy chế đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản.  

- Việc đưa ra tiêu chí để xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản quy định tại mục c khoản 2 Điều 53 Luật Khoáng sản ngày 

17/11/2010 “Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án 

đầu tư khai thác khoáng sản” là chưa có cơ sở vì khu vực mỏ chưa có kết quả 

thăm dò, chưa có dự án đầu tư khai thác. 

5. Ý kiến của UBND huyện Hương Sơn (Văn bản số 1000/UBND-TNMT 

ngày 11/9/2018): Đề nghị rà soát và thống nhất diện tích mỏ đất núi Đồng 

Trạng, xã Sơn Diệm; của UBND huyện Nghi Xuân (Văn bản số 1162/UBND-

TNMT ngày 10/9/2018): đề nghị bổ sung Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ 

quan Thường trực Hội đồng đấu giá quyền KTKS tỉnh; của ông Lê Ngọc Huấn - 

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Văn bản số 01/HĐĐG ngày 04/9/2018): đề 

nghị tăng bước giá mỏ đất Rú Truông, xã Phúc Đồng từ R = 0.25% lên R = 

0.5%. 

Nội dung tiếp thu, chỉnh sửa: Sở đã rà soát, chỉnh sửa theo nội dung góp ý 

nêu trên.  

     SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
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