ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
Số: 2903

/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trà Vinh, ngày 14 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác trữ lượng
vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn Đôn Xuân bổ sung tại xã Đôn Xuân,
huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
Căn cứ Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17/11/2010;
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 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 trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng 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;
Căn cứ Biên bản đấu giá tổ chức ngày 03/12/2021;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh tại Tờ trình
số 109/TTr-BQLKKT ngày 09/12/2021 về việc công nhận kết quả trúng đấu giá
quyền khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn Đôn Xuân bổ sung tại
xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác trữ lượng vật
liệu (cát, đất) bãi chứa bùn Đôn Xuân bổ sung tại xã Đôn Xuân, huyện Duyên
Hải, tỉnh Trà Vinh để làm vật liệu xây dựng thông thường, cụ thể như sau:
1. Thông tin:
STT

1

Tên

Địa điểm

Bãi chứa
bùn Đôn
Xuân bổ
sung

Xã Đôn
Xuân, huyện
Duyên Hải,
tỉnh Trà
Vinh

Diện tích
(ha)

46,228
ha

Hiện trạng

Bãi chứa bùn Đôn Xuân bổ sung
được Ủy ban nhân dân tỉnh phê
duyệt trữ lượng tại Quyết định số
1389/QĐ-UBND ngày 15/7/2021
(trữ lượng 596.840,96m3, trong đó
cát 106.834,53m3, đất
490.006,43m3)
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2. Tổ chức trúng đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên Thương mại
dịch vụ và Xây dựng Minh Khang, mã số doanh nghiệp: 1801284450, địa chỉ:
Số 391, Khu vực Thới An 1, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, thành phố Cần
Thơ.
3. Giá trúng đấu giá: 1.248.700.000 đồng (Một tỷ hai trăm bốn mươi tám
triệu bảy trăm ngàn đồng).
4. Thời gian nộp tiền trúng đấu giá: Theo thông báo của cơ quan thuế.
5. Diện tích huyện Duyên Hải chiếm 100%.
Điều 2. Công ty TNHH Một thành viên Thương mại dịch vụ và Xây dựng
Minh Khang phải nộp hồ sơ khai thác, vận chuyển trữ lượng vật liệu (cát, đất)
bãi chứa bùn Đôn Xuân bổ sung trước ngày 10/6/2022.
Điều 3. Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh có trách nhiệm tiếp nhận và
thẩm định phương án khai thác, vận chuyển trữ lượng vật liệu (cát, đất) đúng
theo quy định.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý
Khu Kinh tế Trà Vinh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục
Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên
quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải và Công ty TNHH Một thành
viên Thương mại dịch vụ và Xây dựng Minh Khang chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, PNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quỳnh Thiện
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