UBND TỈNH LAI CHÂU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:1591/TB-STNMT

Lai Châu, ngày 19 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 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
Thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây
dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản được UBND tỉnh Lai
Châu phê duyệt tại Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 16/01/2020, Sở Tài
nguyên và Môi trường thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng
sản tại 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, tỉnh Lai Châu:
1. Tên loại khoáng sản, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiêu chí
vốn chủ sở hữu:
a) Mỏ cát, sỏi suối Nậm Bum xã Bum Nưa, huyện Mường Tè
- 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
- 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
2. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ
- Thời gian bán hồ sơ: Từ 7h30 ngày 01/7/2020 đến 17h ngày 31/7/2020.
- Địa điểm bán hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường; địa chỉ Tầng 3 nhà F,
Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu;
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 7h30 ngày 03/8/2020 đến 17h ngày

3/9/2020.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai
Châu; địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Trụ sở các cơ quan sự nghiệp tỉnh Lai Châu.
3. Địa điểm, thời gian tổ chức phiên đấu giá:
- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Hội trường Văn phòng đăng ký đất đai
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu; Đại lộ Lê Lợi, phường Tân
Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu (nếu có thay đổi sẽ thông báo tới tổ
chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá);
- Thời gian dự kiến tổ chức phiên đấu giá: Trong tháng 9 năm 2020.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức có nhu cầu tham
gia đấu giá biết. Mọi chi tiết xin liên hệ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai
Châu; điện thoại: 02133876254./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/c);
- PCT UBND tỉnh – Hà Trọng Hải (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh (đề nghị đăng cổng TTĐT tỉnh);
- Văn phòng đăng ký đất đai (đăng Trang TTĐT của Sở);
- UBND huyện Mường Tè;
- UBND thị trấn Mường Tè; UBND xã Bum Nưa (để niêm yết);
- Lưu: VT, KSN.
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