
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày        tháng     năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản  

mỏ cát số 211, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn 

 

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 2861/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2015 

của UBND tỉnh quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 3029/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2017 

của UBND tỉnh ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thanh Hóa; 
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Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

Mỏ cát số 211, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số        

16/TTr-STNMT ngày  05 tháng 01 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ 

cát số 211, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn; gồm các nội dung chính như sau: 

1. Tổ chức trúng đấu giá: Công ty cổ phần Mạnh Tùng Khang;  

- Địa chỉ: Số 55, Lê Hoàn, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa; 

- Mã số thuế: 2802310916. 

2. Giá trúng đấu giá: R = 22% (Bằng chữ: Hai mươi hai phần trăm). 

3. Thời gian nộp tiền trúng đấu giá: Trước khi cấp giấy phép khai thác 

khoáng sản. 

4. Diện tích mỏ: 14,3 ha và có tọa độ xác định theo Phụ lục kèm theo 

Quyết định này.  

Điều 2. Công ty cổ phần Mạnh Tùng Khang có trách nhiệm: 

- Nộp hồ sơ cấp phép thăm dò khoáng sản trước ngày 21 tháng 5 năm 2022. 

- Giải phóng mặt bằng khu vực mỏ và hoàn thiện hồ sơ thuê đất theo quy 

định của pháp luật; trong trường hợp không thực hiện được việc thỏa thuận bồi 

thường giải phóng mặt bằng đối với các chủ đất, không hoàn thiện được hồ sơ 

thuê đất để triển khai công tác thăm dò, khai thác trong thời hạn quy định của 

pháp luật về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thì bị hủy kết quả trúng đấu giá 

và không được nhận lại tiền đặt trước (đặt cọc). 

Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản 

của Công ty cổ phần Mạnh Tùng Khang, trình UBND tỉnh cấp Giấy phép hoạt 

động khoáng sản theo quy định hiện hành của pháp luật. 

- Hướng dẫn Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa nộp số tiền đặt 

trước (tiền đặt cọc) của Công ty cổ phần Mạnh Tùng Khang và tiền đặt trước 

của Công ty cổ phần Xuân Ngọc Minh (do rút lại giá đã trả, không được nhận lại 

tiền đặt trước) vào ngân sách Nhà nước theo quy định.  
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 

Thanh Hóa, Công ty cổ phần Mạnh Tùng Khang; Thủ trưởng các ngành và đơn 

vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4 Quyết định; 

- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTC(ĐNV). 

QDGC 22-03 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Lê Đức Giang 
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Phụ lục 

Tọa độ khu vực mỏ cát số 211, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2022 của UBND tỉnh) 

 

Điểm 

góc 

TOẠ ĐỘ VN 2000 

(Kinh tuyến trục 105
0
, múi chiếu 3

0
) 

X(m) Y(m) 

1 2157 926 577 242 

2 2157 659 577 399 

3 2157 162 577 280 

4 2157 203 577 075 

5 2157 591 577 112 

 Diện tích: 14,3 ha 

 


		giangld@thanhhoa.gov.vn
	2022-01-19T17:07:26+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2022-01-20T08:52:40+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2022-01-20T08:53:01+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2022-01-20T09:18:18+0700




