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QUYẾT ĐỊNH 

 Phê duyệt Phƣơng án đấu giá đấu giá quyền khai thác khoáng sản  

trên địa bàn tỉnh Đợt 1 năm 2022 

 
CHỦ TỊCH 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; 

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   
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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; 

Căn cứ Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác 

và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Căn cứ Quyết định số 3144/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác 

và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh 

phê duyệt trữ lượng địa chất khoáng sản đất san lấp còn lại của mỏ đất làm vật 

liệu san lấp tại khu vực đồi Trốc Voi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương 

Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

 Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 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 1 năm 2022 

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

256/TTr-STNMT  ngày 31 tháng 5 năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đợt 1 năm 2022. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. 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 3; 

- 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 Phƣơng 



3 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUÊ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

             

PHƢƠNG ÁN 

 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Đợt 1 năm 2022 

 

(Kèm theo Quyết định số 1319 /QĐ-UBND ngày 02/6/2022  

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ  

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 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 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 Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2022 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

năm 2022. 

Căn cứ Quyết định số 71/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND 

tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
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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 

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; 

Căn cứ Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh 

về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài 

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

Căn cứ Quyết định số 3144/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh 

về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài 

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

Căn cứ Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt điều chỉnh đưa một số khu vực mỏ ra khỏi danh mục khu vưc 

không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của 

UBND tỉnh  

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh 

phê duyệt trữ lượng địa chất khoáng sản đất san lấp còn lại của mỏ đất làm vật 

liệu san lấp tại khu vực đồi Trốc Voi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương 

Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 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 1 năm 2022. 

II. ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC 

KHOÁNG SẢN 

1. Đặc điểm, thông tin khu vực đấu giá quyền khai thác  

  1.1. Tổng số gồm 07 khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp, trong đó: 

a) 06 mỏ đất làm vật liệu san lấp chưa thăm dò khoáng sản nhưng có tài 

nguyên dự báo; 

b) 01 mỏ đất làm vật liệu san lấp đã có kết quả thăm dò khoáng sản. 

1.2. Thông tin về các khu vực đấu giá như vị trí, ranh giới, diện tích, tài 

nguyên dự báo được thể hiện ở Phụ lục kèm theo. 

1.3. Hiện trạng đất mỏ đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

 a) Đối với 06 khu vực mỏ chưa thăm dò khoáng sản:  

Các khu vực mỏ chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện 

công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.  
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b) Đối với 01 khu vực mỏ đã có kết quả thăm dò khoáng sản: 

Mỏ đất làm VLSL tại khu vực đồi Trốc Voi 1, phường Thủy Phương, thị 

xã Hương Thủy, có diện tích 14,7 ha.  

c) Sau khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản và được UBND tỉnh 

cấp phép hoạt động khoáng sản, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá có trách nhiệm 

thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và hoàn 

thiện hồ sơ thuê đất theo quy định của pháp luật. 

1.4. Phương thức tham khảo thông tin, tài liệu có liên quan. 

Thông tin địa chất khoáng sản hiện nay được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và 

Môi trường (các tổ chức có nguyện vọng và cần tham khảo thông tin, tài liệu có 

liên quan đến các khu vực mỏ đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản, xin 

liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được giải quyết).  

2. Nguyên tắc đấu giá 

2.1.Tuân thủ theo quy định của pháp luật. 

2.2. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, khách quan. 

2.3. Phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản chỉ được tiến hành khi 

có ít nhất 02 tổ chức đủ điều kiện (có hồ sơ hợp lệ và nộp tiền đặt trước) 

tham gia đấu giá. 

2.4. Chỉ tiến hành đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các khu vực đã 

được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

2.5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người 

tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức 

đấu giá tài sản, đấu giá viên. 

2.6. Cuộc đấu giá phải do đấu giá viên điều hành. 

2.7. Trường hơp có ít hơn 02 tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá thì 

không tổ chức đấu giá. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm báo cáo 

UBND tỉnh. 

3. Giá khởi điểm, bƣớc giá, tiền đặt trƣớc, vốn chủ sở hữu 

3.1. Giá khởi điểm 

- Giá khởi điểm của các loại khoáng sản theo Quyết định số 1237/QĐ-

UBND ngày 25/5/2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí đánh giá tiềm năng 

khoáng sản, thăm dò, đánh giá trữ lượng; chi phí lập hồ sơ khai thác mỏ sau khi 

trúng đấu giá; chi phí giải phóng mặt bằng; các loại thuế, phí, lệ phí và các chi 

phí khác có liên quan. 

- Đối với mỏ đất làm vật liệu san lấp đã có kết quả thăm dò khoáng sản,  

việc hoàn trả chi phí đã đầu tư thăm dò được thực hiện theo nguyên tắc tự thỏa 
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thuận bằng văn bản giữa tổ chức đã đầu tư với tổ chức sử dụng thông tin và phải 

thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 3 Nghị định 

số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Khoáng sản. 

3.2. Bước giá 

- Bước giá của các loại khoáng sản đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản Đợt 1 năm 2020 theo Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 đã 

được UBND tỉnh phê duyệt. 

3.3. Tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước 

a) Tiền đặt trước 

- Tiền đặt trước là khoản tiền mà tổ chức tham gia đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản phải nộp trước khi tham gia cuộc đấu giá, được tính bằng 

đồng Việt Nam.  

- Tiền đặt trước theo Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 đã 

được UBND tỉnh phê duyệt. 

Tổ chức tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển 

khoản vào tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá chuyên nghiệp. 

- Tiền đặt trước nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc 

đấu giá. Tiền đặt trước của người trúng đấu giá chuyển thành tiền đặt cọc để 

đảm bảo thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá sau 

khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và được trừ vào số tiền trúng đấu giá.  

- Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp có trách nhiệm chuyển số tiền đặt cọc của 

tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nộp vào ngân sách nhà nước. 

- Tổ chức tham gia đấu giá được nhận lại hoặc không nhận lại tiền đặt 

trước theo quy định tại Điều 39 Luật Đấu giá tài sản và Khoản 2 Điều 6 Nghị 

định số 22/2012/NĐ-CP và điểm b khoản 3.3 này. 

b) Xử lý tiền đặt trước 

- Tổ chức tham gia đấu giá mà trúng đấu giá thì số tiền này được trừ vào 

số tiền trúng đấu giá phải nộp. 

- Tiền đặt trước được hoàn trả cho tổ chức tham gia đấu giá nhưng không 

trúng đấu giá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ 

trường hợp không được hoàn trả tiền đặt trước theo quy định  

- Các trường hợp không được hoàn trả tiền đặt trước bao gồm các trường 

hợp quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản và Khoản 2 Điều 6 Nghị 

định số 22/2012/NĐ-CP. 

- Tiền đặt trước không được hoàn trả trong các trường hợp quy định 

khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản và Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 
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22/2012/NĐ-CP  được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật, sau 

khi trừ chi phí đấu giá tài sản. 

4. Vốn chủ sở hữu của các dự án đầu tư khai thác khoáng sản 

 Các tổ chức tham gia đấu giá phải có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% 

tổng giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản  tương đương giá khởi điểm đã 

được xác định tại Quyết định phê duyệt giá khởi điểm được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 25/5/2022.  

Văn bản chứng minh vốn chủ sở hữu được quy định tại Điều 9 Nghị định 

số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ. 

5. Mức thu tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: Theo quy định hiện hành. 

6. Các hành vi bị nghiêm cấm: Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Luật 

Đấu giá tài sản và Điều 9 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP. 

III. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

Tổ chức đấu giá theo quy định của Luật Khoáng sản 2010, Luật Đấu giá 

tài sản 2016,  Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy 

định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP 

ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Khoáng sản và các văn bản pháp luật liên quan, cụ thể một số nội dung như sau: 

1. Cơ quan tổ chức thực hiện việc đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2.  Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến 

hành lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp và ký hợp đồng dịch vụ đấu 

giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. 

Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn có trách nhiệm thực hiện đấu giá 

theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan.  

3. Nội dung hồ sơ đấu giá 

3.1. Hồ sơ mời đấu giá  

Căn cứ phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản được UBND tỉnh 

phê duyệt, giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ mời đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản. 

 Hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản gồm các nội dung chính 

như sau: 

- Tên loại khoáng sản, địa điểm khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá. 

- Địa điểm, thời gian dự kiến tổ chức phiên đấu giá; 

- Thông tin cơ bản về địa chất và khoáng sản; phương thức tham khảo 

thông tin, tài liệu có liên quan, hiện trạng về cơ sở hạ tầng, sử dụng đất khu vực 

có khoáng sản được đưa ra đấu giá; 
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- Giá khởi điểm, tiền đặt trước; 

- Các biểu mẫu cần có trong hồ sơ đấu giá (đơn đề nghị tham gia đấu giá, 

những yêu cầu cơ bản về mặt kinh tế - kỹ thuật v.v…). 

3.2. Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá 

Tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản lập và 

nộp hồ sơ đề nghị tham gia đầu giá quyền khai thác khoáng sản (hợp lệ) trực tiếp 

tại Văn phòng của tổ chức đấu giá tài sản, hồ sơ gồm 02 bộ với các nội dung 

như sau: 

- Bản chính: Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

(theo Mẫu số 01 Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC); 

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp 

đăng ký thành lập theo quy định;  

- Bản chính (đóng tập): Hồ sơ giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong 

thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản (theo Mẫu số 02 Thông tư liên tịch số 

54/2014/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính) 

- Bản chính: Văn bản chứng minh vốn chủ sở hữu. Trường hợp Doanh 

nghiệp mới thành lập phải có Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với 

công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm 

hữu hạn từ hai thành viên trở lên; điều lệ công ty đối với công ty cổ phần, sổ 

đăng ký thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 

hoặc Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức, có vốn tối thiểu bằng 30% giá 

khởi điểm của mỏ tổ chức đấu giá. 

- Bản chính: Văn bản cam kết thực hiện nếu trúng đấu giá (theo mẫu 03 

54/2014/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính) 

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản xác nhận của cơ quan 

Thuế đơn vị đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong các lĩnh vực sản xuất kinh 

doanh đến thời điểm tham gia đấu giá; 

- Bản chính hoặc bản sao: Văn bản chứng minh đã hoàn thành các nghĩa 

vụ quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản và giấy phép đã được cấp đến 

thời điểm tham gia đấu giá đối với tổ chức đã được cơ quan có thẩm quyền cấp 

phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản chứng minh đã nộp phí 

tham gia đấu giá; 

4. Đối tƣợng, điều kiện tham gia đấu giá và hồ sơ tham gia đấu giá 

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức thuộc đối tượng được quy định 

tại Điều 34 và Điều 51 Luật Khoáng sản năm 2010 có đủ điều kiện theo quy 



9 

 

 

định của Nghị Định 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trừ những trường hợp không được tham gia 

đấu giá tại Điều 9 Nghị Định 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 và Khoản 4 Điều 

38 Luật Đấu giá tài sản. 

4.2. Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức tham gia đấu giá phải có đủ 

các điều kiện sau: 

- Có văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản được lập theo quy định tại điểm 3.2 khoản 3 Phần III và được 

Tổ giúp việc về đấu giá quyền khai thác khoáng sản  trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế năm 2022 được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 1015/QĐ-

UBND ngày 27/4/2022 tổ chức xét chọn khi có đủ thành phần hồ sơ quy định tại 

điểm 3.2 khoản 3 phần III và đáp ứng các điều kiện quy định tại Phụ lục số 01 

kèm theo Phương án này, đồng thời có có các điều kiện sau: 

- Có cam kết của tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc tổ chức khác về việc 

cho vay vốn để thực hiện dự án hoặc các văn bản khác chứng minh khả năng 

huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư; 

- Có cam kết về thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản và 

phương án tiêu thụ sản phẩm phù hợp với quy định trong hồ sơ mời đấu giá. 

- Năng lực thiết bị thi công và kinh nghiệm:  

+ Bản kê khai và các giấy tờ chứng minh sở hữu hoặc hợp đồng thuê máy 

móc thiết bị của doanh nghiệp, số lượng tối thiểu các dự án tương tự hoặc cùng loại 

hình dự án (có vốn đầu tư tương đương hoặc 70% vốn đầu tư tối thiểu) mà nhà đầu 

tư  đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu. 

+ Danh sách, trình độ người lao động,  năng lực tổ chức đầu tư, quản lý, 

vận hành và khai thác dự án. Môt số yêu cầu về môi trường, an toàn; tính khả 

thi, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án (chỉ tiêu nộp ngân sách, giải quyết việc 

làm cho lao động địa phương, sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi 

trường và tiết kiệm năng lượng); mức độ cam kết tiến độ chung của dự án, tiến 

độ chi tiết triển khai dự án, cam kết hình thức xử lý nếu vi phạm từng mốc tiến 

độ triển khai dự án theo cam kết (nếu có). 

- Riêng đối với tổ chức đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai 

thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nộp kèm theo văn bản chứng 

minh đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản 

và giấy phép đã được cấp đến thời điểm tham gia đấu giá. 

- Người đại diện theo pháp luật của tổ chức nếu không tham dự cuộc đấu 

giá phải có văn bản uỷ quyền cho người khác có đủ năng lực đấu giá theo quy 

định của pháp luật. 

- Một tổ chức tham gia đấu giá chỉ được cử không quá 03 người tham gia 
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cuộc đấu giá, trong đó có 01 người đại diện được trả giá. 

- Trường hợp khi có sự thay đổi về tư cách pháp lý, tổ chức được tham gia 

cuộc đấu giá phải nộp bổ sung văn bản liên quan cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

đấu giá trước khi tiến hành cuộc đấu giá. 

5. Hình thức và phƣơng thức đấu giá, số vòng đấu giá 

Đấu giá công khai, rộng rãi bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu 

giá từng vòng, liên tục cho đến khi không có người tham gia đấu giá tiếp, người 

trả giá cao nhất là người trúng đấu giá với phương thức trả giá lên. 

6. Thông báo đấu giá tài sản 

Trên cơ sở Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được phê 

duyệt, Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản, 

quyết định phê duyệt giá khởi điểm, Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng 

với Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp, tổ chức đấu giá chuyên nghiệp có trách 

nhiệm thông báo công khai thông tin đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên 

các phương tin đại chúng của Trung ương hoặc địa phương nơi có khu vực 

khoáng sản được đưa ra đấu giá ít nhất 02 lần, mỗi lần cách nhau 03 ngày và 

đồng thời niêm yết việc đấu giá tại trụ sở đơn vị tổ chức đấu giá, trụ sở Sở Tài 

nguyên và Môi trường và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan có 

thẩm quyền cấp phép. 

Thời gian niêm yết, thông báo công khai và đăng tải thông tin liên tục 

trong 15 ngày trước ngày bắt đầu  tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản. 

Nội dung niêm yết, thông báo công khai gồm: Tên, địa chỉ của đơn vị 

thực hiện cuộc đấu giá; tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá; 

tên loại khoáng sản, địa điểm khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá;  Giá khởi 

điểm, tiền đặt trước; thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia 

đấu giá; thời gian địa điểm đấu giá; ngày bắt đầu tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu 

giá và các thông tin khác có liên quan. 

7. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá, hình thức, thời gian, địa điểm 

tiếp nhận hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản từ ngày niêm yết đấu giá đến trước ngày tổ chức 

cuộc đấu giá 02 ngày. 

8. Xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá 

a) Tiêu chí xét chọn 

Tổ chức được xét chọn tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản khi 

đáp ứng đủ các yêu cầu sau đây: 
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+ Có văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản được lập theo quy định tại điểm 3.2 khoản 3 phần III; điểm 4.2. 

khoản 4 phần III và đáp ứng các điều kiện quy định tại phụ lục kèm theo 

Phương án này. 

+ Đáp ứng các quy định của tổ chức khai thác khoáng sản quy định tại 

Điều 51 Luật khoáng sản. 

+ Có cam kết về thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản và 

phương án tiêu thụ sản phẩm phù hợp với quy định trong hồ sơ mời đấu giá. 

Tổ chức tham gia phiên đấu giá và trúng đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản nhưng từ chối không nhận kết quả trúng đấu giá mà chưa được UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế chấp thuận thì không được tham gia bất kỳ phiên đấu giá nào 

trong thời hạn 01 năm do Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế tổ 

chức, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá đó. 

b) Trình tự xét chọn 

Ngay sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đơn vị thực hiện cuộc đấu giá 

có trách nhiệm chuyển hồ sơ của người đăng ký tham gia đấu giá cho Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm 

chủ trì, phối hợp với các thành viên 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) tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký tham gia đấu 

giá và gửi kết quả thẩm định bằng văn bản cho đơn vị thực hiện cuộc đấu giá 

trước ngày mở cuộc đấu giá 01(một) ngày làm việc. 

Sau khi nhận được kết quả thẩm định đơn vị thực hiện cuộc đấu giá có 

trách nhiệm thông báo cho người tham gia đấu giá biết về kết quả thẩm định 

trước thời điểm mở cuộc đấu giá 24 giờ. 

9. Quyền và nghĩa vụ của ngƣời trúng đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản 

Người trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản có các quyền và nghĩa 

vụ theo Điều 11 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ. 

Ngoài ra, còn thực hiện các nghĩa vụ sau:  

- Thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu vực mỏ, bãi chế biến 

và đất xây dựng các công trình khác phục vụ khai thác khoáng sản và hoàn 

thành thủ tục đất đai theo quy định.  

- Người trúng đấu giá đã được cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác 

khoáng sản nếu vi phạm quy định của pháp luật, UBND tỉnh sẽ thu hồi giấy 

phép và không hoàn trả các khoản chi phí đã đầu tư. 
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- Thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng san mục đích khác theo quy 

định Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 

Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

10. Tổ chức đấu giá 

a) Trình tự, thủ tục tiến hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Thực 

hiện theo Luật Đấu giá tài sản 2016. 

b) Phê duyệt và thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản:Thực hiện theo Điều 22, 23 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 

của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

11. Phƣơng thức thu, nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

Thực hiện theo Điều 7, 8 Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-

BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ 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. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản có trách nhiệm thực hiện phương án này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản 

ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC I  

CÁC VĂN BẢN, TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1319 /QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

STT Thành phần hồ sơ quy định Tiêu chuẩn đánh giá Ghi chú 

1 
Đơn đề nghị tham gia đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản 
Bản chính, theo Mẫu số 01 Thông tư LT số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC 

 

Bắt buộc 

 

2 

Hồ sơ giới thiệu năng lực, kinh 

nghiệm trong thăm dò, khai thác 

và chế biến khoáng sản 

Bản chính (đóng tập), theo Mẫu số 02 Thông tư liên tịch số 

54/2014/TTLTBTNMT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính, 

kèm theo các tài liệu kiểm chứng đối với các nội dung sau: 

 

- Theo Mục I.2. Tổng số năm kinh nghiệm: Quyết định đầu tư nhà máy chế biến 

khoáng sản, nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng liên quan đến khoáng sản, giấy 

phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản,… 

 

- Theo Mục I.3. Năng lực tài chính: 3 năm gần nhất theo kết quả kiểm toán độc 

lập hoặc báo cáo tài chính. (Trường hợp Doanh nghiệp mới thành lập phải có 

Biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp và đăng ký doanh nghiệp có vốn tối 

thiểu bằng 30% giá khởi điểm của mỏ tổ chức đấu giá). 

Bắt buộc 

 

- Theo Mục I.4. Bảng kê khai máy móc thiết bị khai thác, chế biến chủ yếu: Hợp 

đồng mua hoặc thuê thiết bị cơ giới để khai thác. 

Các Quyết định đầu tư nhà máy chế biến khoáng sản, nhà máy sản xuất vật liệu 

xây dựng liên quan đến khoáng sản (nếu có), 

Bắt buộc 

 

Kế hoạch sơ bộ về đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm: 

- Đối với khu vực đấu giá đã có kết quả thăm dò khoáng sản: Tổ chức, cá nhân 

tham gia đấu giá phải có chương trình sơ bộ việc đầu tư khai thác, chế biến sâu, 

tiêu thụ sản phẩm. 

- Đối với khu vực đấu giá chưa thăm dò khoáng sản: Tổ chức, cá nhân tham gia 

đấu giá phải có kế hoạch sơ bộ về đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến sâu, tiêu 

Bắt buộc 

 



2 

 

 

thụ sản phẩm. 

3 
Mẫu bản cam kết thực hiện dự 

án 
Bản chính, theo Mẫu số 03 Thông tư LT số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC Bắt buộc 

4 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh/Giấy chứng nhận đầu 

tư/Quyết định thành lập Doanh 

nghiệp, Hợp tác xã có ngành 

nghề kinh doanh khai thác 

khoáng sản 

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực  Bắt buộc 

5 
Văn bản cam kết thực hiện các 

nội dung 

Bản chính, Cam kết tự thỏa thuận bồi thường, giải phóng mặt bằng, đóng góp 

kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng cho địa phương 
Bắt buộc 

6 

Văn bản xác nhận cơ quan 

thuế 

 Bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản xác nhận của cơ quan Thuế 

đơn vị đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong các lĩnh vực sản xuất kinh 

doanh đến thời điểm tham gia đấu giá; 
Bắt buộc 

7 

Văn bản chứng minh đã hoàn 

thành các nghĩa vụ 

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực:  Văn bản chứng minh đã hoàn thành 

các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản và giấy phép đã 

được cấp đến thời điểm tham gia đấu giá đối với tổ chức đã được cơ quan có 

thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Bắt buộc 

8 
Văn bản chứng minh đã nộp phí 

tham gia đấu giá  

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản chứng minh đã nộp phí tham 

gia đấu giá 
Bắt buộc 
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