CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBND TỈNH KON TUM

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 33
/TB-STNMT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 07 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO
V/v tạm dừng đấu giá 02 điểm mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường
tại xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Kính gửi: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum Sở Tư pháp.
Ngày 07 tháng 02 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số
342/UBND-NNTN về việc phúc đáp Văn bản số 261/STNMT-TNKSN ngày 24
tháng 01 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh Kon Tum thông báo như sau:
- Tạm dừng tổ chức đấu giá đối với 02 điểm mỏ khoáng sản cát làm vật
liệu xây dựng thông thường tại địa bàn xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy; cụ thể:
Điểm mỏ số 01, thôn Kon Dơ Xing và Điểm mỏ số 02, thôn Đăk Ơ NgLăng, xã
Đăk Tờ Re (Phụ lục 2, Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm
2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh); đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thông
báo tổ chức đấu giá tại Văn bản số 179/TB-STNMT ngày 15 tháng 11 năm 2021
Về Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đợt
2 năm 2021.
Lý do: Để tổ chức kiểm tra, rà soát và đánh giá lại các điều kiện liên quan
đến hoạt động khai thác (theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy tại
Văn bản số 66/UBND-TH ngày 21 tháng 01 năm 2022).
- Đề nghị Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum - Sở Tư
pháp (Tổ chức đấu giá tài sản được chọn) tạm thời chưa thông báo phát hành hồ
sơ đấu giá đối với 02 điểm mỏ trên cho đến khi có ý kiến chỉ đạo của Ủy ban
nhân tỉnh.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum thông báo đến tất cả các tổ
chức, cá nhân và đơn vị có liên quan biết./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh-Cổng TTĐT tỉnh (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 huyện Kon Rẫy (thông báo);
- UBND xã Đăk Tờ Re (thông báo);
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, TNKSNDMH.
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