
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

 

Số:              /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ 

cát lòng Hồng - Bắc Sơn 1 thuộc xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông,  

tỉnh Phú Thọ (Mỏ chưa thăm dò có diện tích 7,46 ha) 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 

Căn cứ Luật 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 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; 

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 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ Quy 

định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 

09 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và 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 Kế hoạch số 2421/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh về 

việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND 

tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ Quyết định số 3477/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 

Phú Thọ  Về việc phê duyệt Phương án đấu giá và Quyết định đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản đối với mỏ cát lòng sông Hồng - Bắc Sơn 1 thuộc xã Bắc Sơn, 

huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (diện tích 7,46 ha); 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số        

728/TTr-TNMT ngày 11/10/2022). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối 

với mỏ cát lòng sông Hồng - Bắc Sơn 1 thuộc xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh 

Phú Thọ, nội dung cụ thể như sau: 



 

 

1. Tổ chức trúng đấu giá: Công ty TNHH thăm dò khai thác khoáng sản Việt 

Hùng. 

- Diện tích: 7,46 ha 

- Coste quy hoạch khai thác đến: +10,0 m 

- Tài nguyên dự báo: 288.088 m3 cát làm VLXD thông thường. 

2.  Giá trúng đấu giá: R = 7,5%  (mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản). 

3. Thời gian nộp tiền trúng đấu giá: Ngay sau khi có quyết định xác định giá 

trúng đấu giá. 

4. Diện tích mỏ theo địa bàn huyện: huyện Tam Nông chiếm 100%. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện:  

- Công ty TNHH thăm dò khai thác khoáng sản Việt Hùng có trách nhiệm: 

Trong thời hạn 06 (tháng) kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá phải nộp hồ sơ đề 

nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đối với mỏ cát lòng sông Hồng – Bắc Sơn 1 

thuộc xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ; Thực hiện nghĩa vụ tài chính 

và các quy định khác của pháp luật về hoạt động khoáng sản; Quá thời hạn nộp, 

hồ sơ xin cấp phép, tiền trúng đấu giá, UBND tỉnh hủy kết quả trúng đấu giá, công 

khai trên các phương tiện thông tin và xử lý theo quy định. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục Thuế tỉnh hướng dẫn Công 

ty TNHH thăm dò khai thác khoáng sản Việt Hùng hoàn thành các thủ tục nộp 

tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định; Tiền đặt trước khi 

tham gia đấu giá (chuyển thành tiền trúng đấu giá), Tổ chức đấu giá nộp ngân 

sách theo quy định. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và trình 

duyệt hồ sơ cấp phép theo quy định.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Cục Thuế 

tỉnh, UBND huyện Tam Nông, Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm Dịch vụ 

đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ, Công ty TNHH thăm dò khai thác khoáng sản Việt 

Hùng và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./. 

 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Tổng cục ĐC&KS Việt Nam; 

- CT, các PCT (Ô Tấn);  

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, TN1 (T). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Trọng Tấn 

 

 



 

 

 Phụ lục 

Tọa độ, diện tích, vị trí mỏ cát lòng sông Hồng – Bắc Sơn 1  

thuộc xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày     tháng 10 năm 2022  

của UBND tỉnh Phú Thọ) 

 

Điểm góc 
Hệ VN2000, KTT 104045', múi 30 Diện tích 

(ha) 
Địa điểm 

X(m) Y(m) 

1 2.366.970,25 549.899,11 

Khu 1: 

2,81 

Xã Bắc Sơn, 

huyện Tam 

Nông 

 

2 2.366.852,00 549.922,41 

3 2.366.804,07 549.678,24 

4 2.366.874,33 549.656,60 

5 2.366.934,51 549.733,48 

1 2.366.970,25 549.899,11 

6 2.366.816,95 549.420,90 

Khu 2: 

4,65   

7 2.366.790,82 549.433,46 

8 2.366.637,43 549.236,72 

9 2.366.304,85 548.890,06 

10 2.366.357,03 548.825,53 

11 2.366.626,06 549.120,96 

6 2.366.816,95 549.420,90 

Cao độ quy hoạch đến coste + 10 m 
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