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 ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TRÀ VINH 

_____________________ 

Số:              /UBND-NN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_____________________________________________________________________ 

  Trà Vinh, ngày       tháng 7  năm 2021 
V/v phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền 
khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất)  

bãi chứa bùn Đôn Xuân bổ sung 

                            Kính gửi: Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh.                                                     

Xét Tờ trình số 62/TTr-BQLKKT ngày 21/7/2021 của Trưởng Ban Quản 

lý Khu Kinh tế Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác trữ 
lượng vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn Đôn Xuân bổ sung, tọa lạc xã Đôn Xuân, 

huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh để làm vật liệu xây dựng thông thường; Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Phê duyệt Kế hoạch số 31/KH-BQLKKT ngày 21/7/2021 của Trưởng  
Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh về đấu giá quyền khai thác trữ lượng vật liệu 

(cát, đất) bãi chứa bùn Đôn Xuân bổ sung, tọa lạc xã Đôn Xuân, huyện Duyên 
Hải, tỉnh Trà Vinh để làm vật liệu xây dựng thông thường như đề xuất của 

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh tại Tờ trình nêu trên.   

2. Giao Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh chủ trì, phối hợp với 

các Sở, ngành và địa phương có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch được 
phê duyệt; đồng thời, kiểm tra chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường và an toàn 
hàng hải trên luồng tàu của các đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác trữ lượng 

vật liệu (cát, đất), đảm bảo đủ điều kiện mới cho triển khai thực hiện khai thác, 
hạ độ cao bãi chứa bùn Đôn Xuân bổ sung./.  

 
 

Nơi nhận:                  
- Như trên; 
- CT, các PCT.UBND tỉnh; 
- Các Sở: TNMT, GTVT; 
- LĐVP; 
- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Quỳnh Thiện 
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UBND TỈNH TRÀ VINH  

VĂN PHÒNG 

 

Số:           /PTr-NN 

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Trà Vinh, ngày 22 tháng 7 năm 2021 

 
 PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

 
Kính gửi: Lãnh đạo UBND tỉnh. 

 
- Vấn đề trình: V/v phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác trữ lượng vật liệu (cát, 

đất) bãi chứa bùn Đôn Xuân bổ sung, tọa lạc xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 

để làm vật liệu xây dựng thông thường. 
- Cơ quan trình: Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh  

- Tài liệu kèm theo: Tờ trình số 62/TTr-BQLKKT ngày 21/7/2021 của Trưởng Ban Quản 
lý Khu Kinh tế Trà Vinh  

1. Tóm tắt nội dung công việc 

Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền 
khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn Đôn Xuân bổ sung, tọa lạc 
xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh để làm vật liệu xây dựng 

thông thường và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, làm cơ sở tổ chức 
bán đấu giá theo quy định hiện hành (Đính kèm theo Kế hoạch số 31/KH-

BQLKKT ngày 21/7/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh) 

Giải quyết    

của lãnh 
đạo 

UBND 
tỉnh 

2. Ý kiến của các cơ quan có liên quan    

3. Ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh  

- Ý kiến chuyên viên: Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh có Công văn số 

1156/UBND-NN phê duyệt Kế hoạch số 19/KH-BQLKKT ngày 22/3/2019 
của Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh về đấu giá quyền khai thác 
trữ lượng vật liệu (cát, đất) tại 13 bãi chứa bùn để làm vật liệu xây dựng 

thông thường, trong đó có bãi chứa bùn Đôn Xuân bổ sung. 

Ngày 20/4/2021, UBND tỉnh có Công văn số 1429/UBND-NN thống 

nhất chủ trương xác định lại trữ lượng và lập kế hoạch đấu giá quyền khai 
thác trữ lượng vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn Đôn Xuân bổ sung theo đề 
xuất của Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh tại Tờ trình số 29/TTr-

BQLKKT ngày 13/4/2021. 

Từ vấn đề nêu trên, Chuyên viên Phòng Nông nghiệp trình Lãnh đạo 

Phòng báo cáo Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh xem xét, trình Lãnh đạo 
UBND tỉnh./.    

- Ý kiến của Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp:  

 
      - Ý kiến của Lãnh đạo Văn Phòng: 

 
   

 

CHUYÊN VIÊN 

 
 

 
 

Hà Thu Phương 

LÃNH ĐẠO PHÒNG 

 
 

 
 

Trần Thanh Phong 

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Nguyễn Thanh Tâm 
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