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THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Lai Châu: Số 35/QĐ-UBND ngày 

16/01/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật 

liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản; số 728/QĐ-

UBND ngày 16/6/2020 về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước 

cho khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản; tiêu chí về vốn chủ sở hữu của tổ 

chức tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 02 khu vực mỏ cát, sỏi 

suối Nậm Bum xã Bum Nưa, huyện Mường Tè và mỏ cát, sỏi suối Nậm Sì Lường, 

suối Nậm Bum xã Bum Nưa và thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè; 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu thông báo lựa chọn tổ chức đấu 

giá tài sản là quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường như sau: 

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:  

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu; Địa chỉ: Tầng 3, Nhà F, Trung 

tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai 

Châu; Điện thoại: 02133876254; Fax: (0213) 3877560. 

2. Thông tin về tài sản đấu giá 

a) Mỏ cát, sỏi suối Nậm Bum xã Bum Nưa, huyện Mường Tè 

- Khu vực cát, sỏi suối Nậm Bum xã Bum Nưa, huyện Mường Tè có diện 

tích 12,9 ha là khu vực chưa thăm dò khoáng sản. Kết quả khảo sát, đánh giá tài 

nguyên khoáng sản khoảng 342.985 m3 cát và 121.647 m3 sỏi. Giá trị tiền câp 

quyền khai thác khoáng sản khởi điểm của mỏ ước tính là 2.745.134.246 đồng.  

- Giá khởi điểm là R = 5%. 

- Bước giá là 10% R. 

- Tiền đặt trước là 411.770.000 đồng. 

- Tiêu chí về vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 762.900.000 đồng. 

b) Mỏ cát, sỏi suối Nậm Sì Lường, suối Nậm Bum xã Bum Nưa và thị trấn 

Mường Tè, huyện Mường Tè 

- Khu vực cát, sỏi suối Nậm Sì Lường, suối Nậm Bum xã Bum Nưa và thị 

trấn Mường Tè, huyện Mường Tè có diện tích 6,4 ha là khu vực chưa thăm dò 

khoáng sản. Kết quả khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản khoảng 177.562 m3 

cát và 65.434 m3 sỏi. Giá trị tiền câp quyền khai thác khoáng sản khởi điểm của 

mỏ ước tính là 1.445.035.342 đồng.  

- Giá khởi điểm là R = 5%. 



- Bước giá là 10% R. 

- Tiền đặt trước là 216.755.000 đồng. 

- Tiêu chí về vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 378.493.000 đồng 

- Giá khởi điểm là R = 5%. 

- Bước giá là 10% R. 

- Tiền đặt trước là 140.000.000 đồng. 

- Tiêu chí về vốn chủ sở hữu của tổ chức tham gia đấu giá ít nhất bằng 

411.000.000 đồng. 

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: 

- Có ngành nghề hoạt động đấu giá theo quy định (Bản sao chứng thực đăng 

ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập); 

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá (Cam kết của tổ 

chức đấu giá); 

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong việc tổ chức đấu giá (Bản mô tả 

năng lực, kinh nghiệm của tổ chức đấu giá); 

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; 

- Có mức đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá hợp lý, cạnh tranh; 

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; 

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

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện: Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 

01/8/2020. 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu; Địa chỉ: 

Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, phường Tân Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 02133876254. 

* Lưu ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với tổ chức không được lựa chọn. 

Sở Tài nguyên và Môi trường mong nhận được sự hợp tác của các tổ chức 

đấu giá./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh (đề nghị đăng cổng TTĐT tỉnh); 

- Văn phòng đăng ký đất đai (đăng Trang TTĐT của Sở); 

- Lưu: VT, KSN. 

              KT. GIÁM ĐỐC 

             PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

             Nguyễn Văn Sáu 
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