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THÔNG BÁO 

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

  
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010, Luật Đấu giá tài sản ngày 

17/11/2016; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

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; 

Căn cứ Thông báo số 444/TB-STNMT ngày 31/10/2020, số 445/TB-

STNMT ngày 31/10/2020, số 446/TB-STNMT ngày 31/10/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh về việc thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản; 

Trên cơ sở Biên bản lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

ngày 12/11/2020 giữa các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, 

Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh 

Thông báo công khai kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đối với các mỏ theo các 

Thông báo nêu trên như sau: 

1. Đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá 

Có 03 tổ chức nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản theo 03 thông báo nêu trên, gồm:  

- Công ty đấu giá hợp danh Minh Nhật (Địa chỉ: Tầng 2 số 78 đường Phan 

Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). 

- Công ty đấu giá hợp danh Trường Thịnh (Địa chỉ: Số 76 đường Hàm 

Nghi, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). 

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh (Địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Thạch 

Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). 

2. Đơn vị được lựa chọn ( Của cả 03 thông báo nêu trên):  

- Tên đơn vị: Công ty đấu giá hợp danh Minh Nhật. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Đình Lợi - Giám đốc 

- Địa chỉ trụ sở: Tầng 2 số 78 đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh. 

* Lý do được lựa chọn: 

- Có hồ sơ tham gia đăng ký lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản. 



2 

 

- Đáp ứng các tiêu chí đề ra theo Thông báo số 444/TB-STNMT ngày 

31/10/2020, số 445/TB-STNMT ngày 31/10/2020, số 446/TB-STNMT ngày 

31/10/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh về việc thông báo 

lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

- Có mức thù lao dịch vụ đấu giá tài sản thấp nhất. 

3. Kế hoạch ký kết hợp đồng với tổ chức được lựa chọn 

Đề nghị Công ty đấu giá hợp danh Minh Nhật trực tiếp tại Văn phòng Sở 

- Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện ký hợp đồng và triển khai các công 

việc theo quy định của pháp luật. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng,  

  Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Thông tin và Truyền thông (phối hợp đăng tin); 

- Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá 

  tài sản - Bộ Tư pháp;                                           (để t/b); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh; 

- Cổng thông tin điện tử Sở TN&MT; 

- Văn Phòng Sở; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu VT, KS, NAS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
Hồ Huy Thành 

 


		Thanhnv.stnmt@hatinh.gov.vn
	2020-11-17T11:29:55+0700


		hohuythanh@hatinh.gov.vn
	2020-11-18T08:03:36+0700


		2020-11-18T09:09:32+0700


		2020-11-18T09:09:45+0700


		sotainguyen_moitruong@hatinh.gov.vn
	2020-11-18T09:10:01+0700




