
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   2755     /QĐ-UBND Bình Thuận, ngày   26    tháng  12   năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản  

làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Bình Thuận năm 2023 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 

tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính Quy định 

chi tiết một số điều của 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;  

Căn cứ Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử 

dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Bình Thuận giai 

đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt rà soát, điều chỉnh mỏ khoáng sản 

trong Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020, định 

hướng đến năm 2030; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn 

số 4973/STNMT-TNNKS ngày 25 tháng 11 năm 2022 và ý kiến của Sở Tư 

pháp tại Công văn số 2081/STP-NV2 ngày 14 tháng 12 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm 

vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Bình Thuận năm 2023 (có Kế hoạch chi 

tiết kèm theo).  
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Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và 

phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản theo đúng quy định đối với khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thường đã nêu tại Điều 1 Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như Điều 4;                KT. CHỦ TỊCH 

- Thường trực Tỉnh ủy;                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, CT, KH&ĐT, TC, GTVT, TP; 

- Chánh, PVP UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, TTTT, KT. Vương.                                                                              Phan Văn Đăng 
 

 

 

 

 

         



          ỦY BAN NHÂN DÂN 

          TỈNH BÌNH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập – Tự do - Hạnh phúc           

  KẾ HOẠCH 

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu  

xây dựng thông thường tỉnh Bình Thuận năm 2023 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 

tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính Quy định 

chi tiết một số điều của 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;  

Căn cứ Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử 

dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Bình Thuận giai 

đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt rà soát, điều chỉnh mỏ khoáng sản 

trong Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020, định 

hướng đến năm 2030; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Bình Thuận năm 2023, 

với những nội dung sau: 

1. Mục đích, yêu cầu:  

1.1. Mục đích:  
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- Nhằm triển khai thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo 

quy định của pháp luật, trên nguyên tắc minh bạch, công khai, công bằng, 

bình đẳng giữa các nhà đầu tư. 

- Cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thường cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn vật liệu xây dựng cho sự phát triển kinh 

tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thời gian đến, góp phần tăng nguồn 

thu cho ngân sách nhà nước, phát huy lợi thế, đầu tư khai thác hiệu quả, sử 

dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản. 

 1.2. Yêu cầu: 

Thực hiện các phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng thông thường đúng quy định, theo Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 

11 năm 2010, Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016, Nghị định số 

158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2016, Nghị định số 22/2012/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 

54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường - Bộ Tài chính. 

2. Nội dung: 

2.1. Số lượng: 04 khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường gồm 03 khu vực cát xây dựng, 01 khu vực sét gạch ngói thuộc địa bàn 

huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận (thông tin chi 

tiết theo Phụ lục kèm theo). 

2.2. Phương pháp tiến hành: Tổ chức phiên đấu giá theo quy định của 

Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016, Nghị định số 158/2016/NĐ-

CP ngày 29 tháng 12 năm 2016, Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 

năm 2012 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC 

ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính. 

2.3. Thời gian thực hiện: Trong năm 2023. 

2.4. Kinh phí thực hiện: Theo quy định của Luật Đấu giá tài sản ngày 

17 tháng 11 năm 2016; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 

2012 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC 

ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính; Thông tư 

số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017, Thông tư số 45/2017/TT-

BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 và Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21 

tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính. 

3. Tổ chức thực hiện. 

3.1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm.  
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- Thông báo công khai danh mục khu vực mỏ khoáng sản trong kế 

hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép hoạt 

động khoáng sản của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023;  

- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng giá 

khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, vốn chủ sở hữu trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt theo quy định;  

- Lập hồ sơ mời tham gia đấu giá theo quy định tại Nghị định số 

158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2016, Nghị định số 22/2012/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ và các quy định của pháp luật khác 

có liên quan; 

- Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để triển khai công tác đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản theo quy định; 

- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan họp xét chọn hồ sơ, 

chuyển thông tin về hồ sơ đủ điều kiện tham gia cho Tổ chức đấu giá theo 

Điều 19 Nghị định số 22/2012/NĐ CP của Chính phủ; 

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản theo quy định.    

3.2. Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan, Ủy ban 

nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc nơi có khoáng sản đưa ra 

đấu giá có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, 

vốn chủ sở hữu đối với khu vực lập hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản; xét chọn hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản tại các khu vực được duyệt theo Kế hoạch. 

3.3. Giao Ủy ban nhân dân các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận 

Bắc, Chi cục Quản lý đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật các khu 

mỏ nằm trong kế hoạch đấu giá năm 2023 vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 

đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất của huyện năm 2023 làm cơ sở các đơn 

vị trúng đấu giá và được cấp giấy phép khai thác khoáng sản thực hiện thủ tục 

về đất đai trong khai thác khoáng sản theo quy định.  

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản, nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc, các sở, 

ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phản ánh, gửi 

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định./. 
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