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THÔNG BÁO 

Về việc công khai tổ chức đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản khu vực sét Noong Luống, xã Bình Lư, huyện Tam Đường 

 

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 các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu: Số 754/QĐ-

UBND ngày 12/7/2019 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 1557/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, 

tiền đặt trước và tiêu chí về vốn chủ sở hữu của tổ chức tham gia đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản khu vực sét Noong Luống, xã Bình Lư, huyện Tam 

Đường; 

Căn cứ Báo cáo kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản tại khu vực sét Noong Luống, xã Bình Lư, huyện Tam 

Đường của Tổ giúp việc xét chọn hồ sơ ngày 04 tháng 02 năm 2020. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu thông báo công khai danh 

sách 02 tổ chức đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản tại khu vực 

sét Noong Luống, xã Bình Lư, huyện Tam Đường như sau: 

1. Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ cao HTA: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 

0101886070, đăng ký lần đầu ngày 27/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 

ngày 06/12/2019 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 

phố Hà Nội cấp. 

+ Trụ sở tại: số nhà 47, tổ 1, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội. 

+ Điện thoại: 043.565.9297. 

+ Người đại diện pháp luật: Ông Hoàng Tuấn Anh – Chức vụ: Giám đốc. 

2. Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Linh Long: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 

0106462501, đăng ký lần đầu ngày 21/02/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 

15/02/2017 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố 

Hà Nội cấp. 



+ Trụ sở tại: số 147 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa,  thành 

phố Hà Nội. 

+ Điện thoại: 043.565.9297. 

+ Người đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Hồng Giang – Chức vụ: Giám 

đốc. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu thông báo để các tổ chức đủ 

điều kiện tham gia đấu giá biết, thực hiện./. 
 

 [[[   

 Nơi nhận:                                                                         

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

- Văn phòng đăng ký đất đai (đăng Trang thông tin ĐT của Sở); 

- Các tổ chức tham gia đấu giá; 

- Lưu VT, KSN. 

 

         GIÁM ĐỐC 

                            

 

 

 

 
        Vũ Văn Lương 
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