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UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:  79 /TB-STNMT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 17  tháng 6 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản 

 
 

 Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; 

 Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12  ngày 17/11/2010; 

 Căn cứ Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh Đợt 1 năm 2020; 

 Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đợt 1 năm 2020; 

 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo kết quả  

chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau: 

1. Tên nhà cung cấp dịch vụ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc 

Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 - Địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; 

 - Số điện thoại: 0234.3510167 

- Quyết định số 689/QĐ-YB ngày 16/3/2004 của UBND tỉnh Thừa Thiên 

Huế về việc thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản. 

- Người đại diện: Ông Phan Tiến Dũng  Chức vụ: Giám đốc 

Lý do lựa chọn tổ chức đấu giá 

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên 

Huế đảm bảo đáp ứng các tiêu chí theo Thông báo số 66/TB-STNMT ngày 

26/5/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

- Thù lao dịch vụ đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư 

pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra có mức thù lao dịch vụ thấp nhất là 

40.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng) + 1% phần chênh lệch giá trị 

tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm bao gồm thuế. 

2. Nội dung: Cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản 

2.1. Thông tin tài sản: 

   Tổng số gồm 23 khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá, trong đó: 

- Đất sét làm gạch, ngói: 07 khu vực; 

- Đất làm vật liệu san lấp: 09 khu vực; 
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- Cát, sỏi làm VLXD thông thường: 02 khu vực; 

- Cát nội đồng làm VLXD thông thường: 01 khu vực; 

- Đá làm VLXD thông thường: 03 khu vực; 

- Than bùn: 01 khu vực. 

2.2. Hình thức xử lý tài sản: Bán đấu giá 

2.3. Giá khởi điểm: Được phê duyệt tại Quyết định số 855/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; 

 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo kết quả lựa 

chọn tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản, để các đơn vị biết và thực hiện./. 
hjghgjhj 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; (để báo cáo); 

- Cổng TTĐT Quốc Gia về ĐGTS- BTP; (để đăng) 

 - Sở Tư pháp; 

-  Sở Tài chính; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; (để đăng); 

- Báo Thừa Thiên Huế;  

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh; 

-Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Toàn Cầu;  
- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, QLTN. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phan Văn Thông 
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