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QUYẾT ĐỊNH 

 Phê duyệt điều chỉnh giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá và Phương án 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đợt 2 năm 2022 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

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

Căn cứ 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 Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

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 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 67/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản; 

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 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 Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Tài chính quy định chi tiết 

một số điều của 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 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ 

Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về 

việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

Căn cứ Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022; 
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Công văn số 6506/UBND-TN ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh về việc 

bổ sung danh mục đấu giá vào Kế hoạch quyền khai thác khoáng sản Đợt 2 

năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của UBND 

tỉnh điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ban hành kèm 

theo Quyết định số 71/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế   

Căn cứ Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài 

nguyên khoáng sản đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 tỉnh; 

Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh phê duyệt 

trữ lượng khoáng sản đá trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thôn Phú Mậu, xã Hương Phú, 

huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế”; 

Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá tại 

phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế Phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh Đợt 2 năm 2022 

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

479/TTr-STNMT ngày 16/9/2022 và Công văn số 3699/STNMT-TN ngày 

13/10/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 

1666/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước 

giá tại phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2022 như sau: “Giá 

khởi điểm của loại khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường 

(VLXDTT) được phát hiện khi thăm dò khoáng sản trong phạm vi, diện tích tại 

khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp đã trúng đấu giá được xác định bằng mức 

thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) quy định tại Phụ lục I Nghị định số 

67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ, cụ thể là giá khởi điểm đối với 

khoáng sản đá làm VLXDTT có R=3%.” 

Điều 2: Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 

2019/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đợt 2 năm 2022 như sau: 
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- Điều chỉnh, bổ sung tại điểm a, khoản 1.1, mục 1, phần II nội dung:       

“Nếu trong quá trình thăm dò  phát hiện có đá làm vật liệu xây dựng thông 

thường thuộc phạm vi diện tích, độ sâu của khu vực mỏ đất làm VLSL được 

UBND tỉnh công nhận trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thì UBND tỉnh 

sẽ cấp phép khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường trong 

phạm vi diện tích, độ sâu thăm dò của khu vực đấu giá để tạo địa hình bằng 

phẳng phù hợp với quy hoạch tại khu vực đó.” 

- Điều chỉnh, bổ sung tại khoản 3.1, mục 1 phần II nội dung:  

“- Đối với loại khoáng sản đá làm VLXDTT phát hiện khi thăm dò khoáng 

sản trong phạm vi, diện tích tại khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp đã trúng 

đấu giá (nếu có) thì Giá khởi điểm phiên đấu giá được xác định bằng mức thu 

tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) quy định tại Phụ lục I Nghị định số 

67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ, cụ thể là giá khởi điểm đối với 

khoáng sản đá làm VLXDTT có R=3%. 

Giá trúng đấu giá của loại khoáng sản đá làm VLXDTT phát hiện khi 

thực hiện thăm dò khoáng sản ngoài thực địa trong phạm vi diện tích, độ sâu 

của khu vực mỏ đất đã được UBND tỉnh công nhận trúng đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản (nếu có) được áp dụng như sau: căn cứ theo tỷ lệ phần trăm 

tăng của giá trúng đấu giá (mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R)) so 

với giá khởi điểm của loại khoáng sản đất làm VLSL đã trúng đấu giá để áp 

dụng cho giá trúng đấu giá của loại khoáng sản đá làm VLXDTT được phát sinh 

khi thăm dò khoáng sản (nếu có)” 

- Điều chỉnh, bổ sung tại mục 4 phần II nội dung:  

“Trường hợp đối với mỏ đất làm VLSL sau khi đấu giá thành công, trong 

quá trình thăm dò phát hiện có khoáng sản đá làm VLXDTT trong phạm vi diện 

tích, độ sâu của khu vực mỏ đất đã được UBND tỉnh công nhận trúng đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức tham gia đấu giá phải bổ sung vốn chủ 

sở hữu ít nhất bằng 30% tổng giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của 

đất làm VLSL và đá làm VLXDTT trước khi trình các thủ tục để được UBND 

tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư và các thủ tục để trình UBND tỉnh cấp Giấy 

phép khai thác.” 

- Điều chỉnh, bổ sung tại khoản 3.2, mục 3 phần III nội dung:  

“- Bản chính: Văn bản cam kết thực hiện khai thác khoáng sản đá làm 

VLXDTT (nếu phát sinh trong quá trình thăm dò) và sử dụng công nghệ chế 

biến đá xay thành cát làm vật liệu xây dựng theo chủ trương của UBND tỉnh tại 

Thông báo số 95/TB-UBND ngày 28/3/2019 khi tổ chức, cá nhân tham gia đấu 

giá các mỏ đất làm VLSL 

- Bản chỉnh: Văn bản cam kết về sử dụng công nghệ chế biến đá xay 

thành cát làm vật liệu xây dựng theo chủ trương của UBND tỉnh tại Thông báo 
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số 95/TB-UBND ngày 28/3/2019 đối với tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá 

quyền khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường.” 

- Điều chỉnh, bổ sung tại khoản 4.2, mục 4 phần III nội dung:  

“- Đối với tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác trong 

trường hợp có loại khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường phát sinh 

(nếu có) khi thăm dò khoáng sản trong phạm vi diện tích, độ sâu tại khu vực mỏ 

đất làm VLSL thì phải Văn bản cam kết về sử dụng công nghệ chế biến đá xay 

thành cát làm vật liệu xây dựng theo chủ trương của UBND tỉnh tại Thông báo 

số 95/TB-UBND ngày 28/3/2019 trước khi thực hiện các thủ tục tiếp theo để 

trình UBND tỉnh cấp phép khai thác. 

- Đối với tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác mỏ đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường phải có cam kết về sử dụng công nghệ chế biến 

đá xay thành cát làm vật liệu xây dựng theo chủ trương của UBND tỉnh tại 

Thông báo số 95/TB-UBND ngày 28/3/2019.” 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp, 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Tổ giúp việc về đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh (thành lập theo Quyết định số 1015/QĐ-

UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh) và các cơ quan có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Công báo tỉnh; 

- CVP và PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Quý Phương 
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