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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Kon Tum, ngày        tháng       năm 2020 

 

THÔNG BÁO 
        Về Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng  

thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020  
 

 

Thực hiện Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND 
tỉnh Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa 
bàn tỉnh Kon Tum năm 2020.  

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum thông báo Kế hoạch đấu giá 
quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn 
tỉnh Kon Tum  năm 2020, cụ thể như sau: 
 1. Các khu vực tổ chức đấu giá: Tổng số 03 khu vực khoáng sản cát  
chưa thăm dò (có Danh mục các khu vực đấu giá kèm theo). 

2. Phương pháp tiến hành: Tổ chức phiên đấu giá theo quy định tại Luật 
Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 

và Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ; 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; Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT  ngày 14/4/2014 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định hiện hành. 

 3. Thời gian đấu giá: Năm 2020, sẽ được thông báo cụ thể sau, (các tổ 
chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá cần biết thêm thông tin về khu vực 
khoáng sản đấu giá, xin liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum - 
Địa chỉ: 06 Ngô Thì Nhậm, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum). 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức, cá nhân và đơn vị 
có liên quan biết./.  

Nơi nhận:       
- UBND tỉnh (b/c);                                                          
- Văn phòng UBND tỉnh-Cổng TTĐT (đăng tin);         

- Báo Kon Tum (đưa tin); 
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum (đưa tin); 
- Trung tâm CNTT TN&MT (đăng tin);                 

- UBND các huyện, thành phố (p/h);   

- UBND các xã: Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy; xã Măng 
Bút, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông (thông báo); 

- Giám đốc Sở (b/c); 
- Lưu: VT, KSDMH.                  
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