
              UBND TỈNH GIA LAI                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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 Số:         /TB-STNMT                              Gia Lai, ngày       tháng      năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng 

 sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021 

` 

 Căn cứ Luật khoáng sản năm 2010; 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016;  

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài 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 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 liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường - 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 Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia lai về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và Dự 

toán Đề án thăm dò khoáng sản (dự kiến) để đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021; 

 Căn cứ Thông báo số 319/TB-STNMT ngày 24/8/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Gia Lai về việc công khai kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá 

tài sản năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

 Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-STNMT ngày 24/8/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc phê duyệt kết quả xét chọn tổ chức đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021. 

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền khai thác khoáng sản số 

82/2021/HĐDVĐGKS ngày 09/9/2021 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Gia Lai với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Thông báo đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản số 82/TB-ĐGQKTKS ngày 09/9/2021 của Trung 

tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai. 

 Ngày 05/10/2021, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai đã tổ 

chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Kế hoạch đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản năm 2021 (gồm: 06 khu vực mỏ). Trên cơ sở kết quả đấu 
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giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021 tại Công văn số 137/CV-ĐGTS ngày 

07/10/2021 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai, Sở Tài nguyên 

và Môi trường thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản của 

các tổ chức tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Kế hoạch 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021, như sau: 

 I. Danh sách các tổ chức trúng đấu giá và vị trí mỏ khoáng sản: 

1. Khu vực mỏ số 01 - Mỏ đất san lấp xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh, 

tỉnh Gia Lai:  

 - Tổ chức trúng đấu giá: Công ty TNHH MTV Anh Phúc Gia Lai. 

 - Địa chỉ: 93 Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, Gia 

Lai. 

 - Tên loại khoáng sản: Đất san lấp. 

 - Địa điểm mỏ: Xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. 

 - Giá trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: 3,9 % (mức thu tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản). 

 2. Khu vực mỏ số 02 - Mỏ đất san lấp xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai: 

 - Tổ chức trúng đấu giá: Công ty TNHH MTV Đại Thắng. 

 - Địa chỉ: Thôn 5 xã Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

 - Tên loại khoáng sản: Đất san lấp. 

 - Địa điểm mỏ: Xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. 

 - Giá trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: 4,5 % (mức thu tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản). 

 3. Khu vực mỏ số 03 - Mỏ đất san lấp xã Phú Cần, huyện Krông Pa, 

tỉnh Gia Lai: 

 - Tổ chức trúng đấu giá: Công ty TNHH MTV Khoáng sản Đại Tú. 

 - Địa chỉ: Thôn Đông Thuớ, xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. 

 - Tên loại khoáng sản: Đất san lấp. 

 - Địa điểm mỏ: Xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. 

 - Giá trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: 3,9 % (mức thu tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản). 

 4. Khu vực mỏ số 04 - Mỏ cát xây dựng xã Ia Rmok và xã Phú Cần, 

huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai:  

 - Tổ chức trúng đấu giá: Công ty TNHH MTV Phạm Thiên Ngọc. 

 - Địa chỉ: 64/283 Trần Phú, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, Gia Lai. 

 - Tên loại khoáng sản: Cát xây dựng. 

 - Địa điểm mỏ: Xã Ia Rmok và xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia 

Lai. 

 - Giá trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: 48,5 % (mức thu tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản). 
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 5. Khu vực mỏ số 05 - Mỏ đất san lấp xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa, tỉnh 

Gia Lai:  

 - Tổ chức trúng đấu giá: Công ty TNHH MTV Nhân Sâm Gia Lai. 

 - Địa chỉ: Thôn PleiHbel 1, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa. 

 - Tên loại khoáng sản: Đất san lấp. 

 - Địa điểm mỏ: Xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. 

 - Giá trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: 81,3 % (mức thu tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản). 

 6. Khu vực mỏ số 06 - Mỏ đất san lấp xã Đông, huyện Kbang, tỉnh 

Gia Lai:  

 - Tổ chức trúng đấu giá: Công ty TNHH MTV Anh Phúc Gia Lai. 

 - Địa chỉ: 93 Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, Gia 

Lai. 

 - Tên loại khoáng sản: Đất san lấp. 

 - Địa điểm mỏ: Xã Đông, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. 

 - Giá trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: 3,9 % (mức thu tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản). 

 II. Thời gian thông báo và đăng tải:  

 Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 13/10/2021. 

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

được biết./.  
Ơ= 

Nơi nhận:                                                                                             
- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Trung tâm DV ĐGTS tỉnh Gia Lai; 

- Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Gia Lai (đăng tải); 

- Website Sở TN&MT Gia Lai (đăng tải); 

- Lưu: VT, KS-TNN.                        
      

    

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lương Thanh Bình 
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