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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác
khoáng sản mỏ cát số 160a, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa
đối với Công ty TNHH Tư vấn xây dựng NOVA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

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; 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; Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày
16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp
thi hành Luật đấu giá tài sản;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng
9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng 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; Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật
đấu giá tài sản; Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy
định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2022 của
UBND tỉnh về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
mỏ cát số 160a, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
554/TTr-STNMT ngày 16 tháng 6 năm 2022 và Công văn số 5915/STNMT ngày
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08 tháng 7 năm 2022 (kèm Công văn số 1168/STP-BTTP ngày 08/7/2022 của Sở
Tư pháp về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định hủy kết quả đấu giá).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Hủy Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2022
của UBND tỉnh về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng
sản mỏ cát số 160a, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa; gồm các nội dung chính
như sau:
1. Tổ chức trúng đấu giá bị hủy kết quả trúng đấu giá: Công ty TNHH Tư
vấn xây dựng NOVA, địa chỉ: Lô 238 Dương Đình Nghệ, Khu đô thị Đông Bắc
Ga, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Mã số thuế:
2802815138.
2. Lý do hủy kết quả trúng đấu giá: Quá thời hạn theo quy định, Công ty
TNHH Tư vấn xây dựng NOVA chưa nộp hồ sơ cấp phép thăm dò khoáng sản
khu vực mỏ. Vi phạm điểm b khoản 2 Điều 11 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 và Điều 2 Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm
2022 của UBND tỉnh.
3. Số tiền đặt trước (đặt cọc) của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng NOVA
nộp khi tham gia đấu giá là 345.819.000 đồng, được nộp vào ngân sách nhà
nước theo theo quy định tại khoản 8 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và
khoản 3 Điều 6 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.
Điều 2. Trách nhiệm của các ngành, địa phương liên quan:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thanh Hoá, tham mưu giải quyết hậu quả pháp lý của việc huỷ kết quả trúng đấu
giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát số 160a, xã Phú Nghiêm, huyện Quan
Hóa, đảm bảo quyền và lợi ích của các bên tham gia đấu giá theo quy định của
pháp luật.
- Tiếp tục đưa mỏ cát số 160a, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa vào kế
hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 để tiếp tục đấu giá theo
quy định.
- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh và các cơ quan
thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các cơ quan liên quan về tính chính xác của nội
dung tham mưu hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác
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khoáng sản mỏ cát số 160a, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa đối với Công ty
TNHH Tư vấn xây dựng NOVA được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định này.
2. Giao UBND huyện Quan Hóa chỉ đạo các đơn vị liên quan có biện
pháp tổ chức quản lý, bảo vệ mỏ, không để xảy ra hoạt động khai thác khoáng
sản trái phép theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi
trường, Tài chính, Tư pháp; Cục trưởng Cục thuế tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc
Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa, Giám đốc
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn
xây dựng NOVA; Thủ trưởng các ngành và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC(ĐNV).
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