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THÔNG BÁO 

V/v nội dung, hình thức hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá và  

tiêu chuẩn xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá  

 
 

Căn cứ quy định tại Điều 16 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 

của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản và tại Điểm b, 

Khoản 4, Điều 68, 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; 

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; 

Sở Tài nguyên và Môi trường (Thường trực Hội đồng đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản) thông báo như sau: 

I. Nội dung, hình thức hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá: 

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá phải lập hồ sơ đề nghị 

tham gia đấu giá gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. 

2. Văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá được lập 01 bộ 

theo quy định sau: 

a. Bản chính: Đơn đề nghị tham gia đấu giá (mẫu số 01) 

b. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản công chứng có bản 

chính kèm theo để đối chiếu: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Văn bản giới thiệu năng lực, kinh nghiệm 

trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; giới thiệu năng lực tài chính và 

khả năng huy động tài chính (mẫu số 2). 

c. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải có kế hoạch sơ bộ về đầu tư 

thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và bản cam kết thực hiện nếu 

trúng đấu giá (mẫu số 3). 

d. Đối với tổ chức, cá nhân đã có dự án đầu tư khai thác khoáng sản (được 

cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác): Nộp bản xác nhận của Cục 

Thuế tỉnh hoặc Chi cục thuế địa phương xác nhận đơn vị không nợ thuế tài 

nguyên; phí bảo vệ môi trường; thuế giá trị gia tăng…(liên quan đến hoạt động 

khai thác khoáng sản); Bản xác nhận của cơ quan Thuế được chấp thuận trong 

thời hạn tính từ thời điểm xác nhận của cơ quan Thuế đến trước ngày nộp hồ sơ 

đăng ký tham gia đấu quyền khai thác là 01 tháng; 

đ. Nộp bản cam kết hỗ trợ đia phương và người dân nơi có khoáng sản theo 

quy định Khoản 2 Điều 5 Luật Khoáng sản (tổ chức, cá nhân tự viết);  

e. Nộp các văn bản, tài liệu xác định vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân 

tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 2 Mục II của Thông báo này. 

II. Tiêu chuẩn xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá 



 

1. Tiêu chuẩn đánh giá xét chọn: 

Tổ chức, cá nhân được xét chọn tham gia phiên đấu giá khi đáp ứng các 

yêu cầu sau đây: 

a. Nộp đủ văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá được lập 

theo định tại Khoản 2 Mục I và Khoản 2 Mục II của Thông báo này; 

b. Tổ chức, cá nhân đăng ký có ngành nghề khai thác phù hợp với loại 

khoáng sản tham gia đấu giá; 

c. Có cam kết về thiết bị, công nghệ khai thác và phương án tiêu thụ sản 

phẩm phù hợp với quy định trong hồ sơ mời đấu giá; 

d. Có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh về năng lực tài chính (số dư tài 

khoản…), kinh nghiệm, thăm dò, khai thác và chế biến của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền ( cụ thể: Giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác và các hoạt động 

khác có liên quan đến khai thác khoáng sản…). 

2. Tiêu chí vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá (quy 

định tại Điều 9 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): 

a. Đối với doanh nghiệp mới thành lập gồm một trong các văn bản sau: 

- 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; 

- 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. 

b. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động quy định như sau: 

- Đối với doanh nghiệp thành lập trong thời hạn 01 năm tính đến ngày nộp 

hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng 

sản: Nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Đối với doanh nghiệp thành lập trên 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đề 

nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản: nộp 

bản sao Báo cáo tài chính của năm gần nhất. 

c. Đối với Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm một trong các văn bản sau: 

- Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là tổng số vốn do thành 

viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã góp hoặc cam kết 

góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã theo quy định của Luật hợp tác xã; 

- Vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm vốn góp của 

thành viên, hợp tác xã thành viên, vốn huy động, vốn tích lũy, các quỹ của hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã; các khoản trợ cấp, hỗ trợ của Nhà nước, của các tổ 

chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; các khoản được tặng, cho và các nguồn 

thu hợp pháp khác theo quy định. 

III. Kết quả xét duyệt: 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo kết quả xét duyệt 

hồ sơ cụ thể đến các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tham gia đấu giá biết: 

- Đối với tổ chức, cá nhân không được xét chọn, nêu rõ lý do không được 

xét chọn; 



 

- Đối với tổ chức cá nhân được xét chọn biết về thời gian nộp tiền đặt 

trước, thời gian đấu giá và địa điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tất cả các tổ chức, cá nhân có 

nhu cầu tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản biết, thực hiện./.  
 

Nơi nhận:         KT.GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (b/c);                                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC             
- Chủ tịch HĐĐG QKTKS (b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh – Cổng TTĐT (đăng t/b); 

- Trung tâm CNTT Sở TN&MT(đăng t/b); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, KS1.                                         
 

                                                                                                             Võ Thanh Hải 
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