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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu  

xây dựng thông thường tại điểm mỏ ĐB2B, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 
 

 

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 quyền địa phương số ngày 22 

tháng 11 năm 2019; 

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

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

Căn cứ 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 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 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định 

về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản; 

Căn cứ Quyết định số 2691 /QĐ - UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày   

04 tháng 9 năm 2014 Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 

và tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 của UBND 

tỉnh Quảng Nam Về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm 

quyền cấp phép của UBND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2022 của UBND 

tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Danh mục 06 dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá, cát 

làm vật liệu xây dựng thông thường và cát làm vật liệu xây dựng thông thường công 

trình trên địa bàn các huyện, thị xã: Phú Ninh, Đại Lộc, Điện Bàn (Đợt 1 năm 2022); 
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Thực hiện Công văn số 2465/STNMT-KS ngày 17/10/2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc thay thế Công văn số 74/STNMT-KS ngày 07/01/2022 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn quy trình, thủ tục đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND 

tỉnh; 

Xét đề  nghị của  phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 16/TTr-

TNMT ngày 10 /01/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật 

liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ DB2B, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn. 

(Có Kế hoạch kèm theo). 

Điều 2. Giao Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng 

quy định pháp luật đối với khu vực khoáng sản đã nêu tại Điều 1. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Trưởng các phòng: Tài 

nguyên và Môi Trường, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Tư pháp, Kinh tế - 

Chi cục trưởng Chi cụ thuế khu vực Điện Bàn- Duy Xuyên, Chủ tịch UBND xã Điện 

Thọ và Trưởng các  ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

 
Nơi Nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh Quảng Nam (b/c); 

- Sở TNMT (b/c); 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Phòng TNMT; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Minh Châu 
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