
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH CAO BẰNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-UBND      Cao Bằng, ngày     tháng 02 năm 2021 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ tư vấn thực hiện nhiệm vụ thẩm định, xét chọn  

hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá  

quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường  

tại 07 mỏ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

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

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 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 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 67/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 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 

9 năm 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 tháng 3 năm 2012 của 

Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản; 

Căn cứ Kế hoạch số 2491/KH-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 

UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

đối với 05 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2020 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung, mở rộng diện tích 

quy hoạch mỏ đá Pác Bó, xóm Khuổi Quân, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh 

Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng 
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sản và bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2020 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước các 

mỏ đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2021 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước các 

mỏ đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại 07 mỏ trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng; 

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

291/TTr-STNMT ngày 29 tháng 01 năm 2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Tổ tư vấn thực hiện nhiệm vụ thẩm định, xét chọn hồ sơ 

năng lực của tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại 07 mỏ trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng, gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Ông Chu Đức Quang, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - 

Tổ trưởng. 

2. Ông Nông Dũng Lô, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Sở Tư pháp - Tổ phó. 

3. Bà Nông Thị Thu Trang, Phó Trưởng phòng Công sản doanh nghiệp, Sở 

Tài chính - Tổ viên. 

4. Ông Nông Văn Bảo, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Vật liệu xây dựng, Sở 

Xây dựng - Tổ viên. 

5. Ông Bùi Huy An, Chuyên viên Phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh 

Cao Bằng - Tổ viên. 

6. Ông Phan Minh Khôi, Kiểm tra viên thuế, Phòng Tổng hợp nghiệp vụ dự 

toán, Cục Thuế tỉnh Cao Bằng - Tổ viên. 

7. Bà Nông Thị Mai, Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí 

tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ - Tổ viên. 

8. Ông Nông Thái Hùng, Chuyên viên Phòng Quản lý công nghiệp và Kỹ 

thuật an toàn môi trường, Sở Công Thương - Tổ viên. 

9. Ông Bế Duy Thế, Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư - Tổ viên. 
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10. Ông Lý Minh Sơn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa 

An - Tổ viên. 

11. Ông Quan Văn Phú, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Bảo Lạc - Tổ viên. 

12. Ông Phan Hà Minh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Quảng Hòa - Tổ viên. 

13. Ông Đàm Cao Cường, Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Hà Quảng - Tổ viên. 

14. Ông Nguyễn Xuân Tiếp, Trưởng phòng Đo đạc và Khoáng sản, Sở Tài 

nguyên và Môi trường - Tổ viên, thư ký. 

Các thành viên đại diện cho UBND các huyện chỉ tham gia xét chọn đối với 

các hồ sơ tham gia tại các mỏ trên địa bàn của địa phương. 

Điều 2. Tổ tư vấn có nhiệm vụ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tiến hành xét chọn hồ sơ để lựa 

chọn tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại 07 mỏ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm về kết quả xét chọn. Tổ tư vấn tự 

giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi 

trường, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa 

học và Công nghệ; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Bảo 

Lạc, Hà Quảng, Hòa An, Quảng Hòa và các thành phần có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- UBND các huyện: Bảo Lạc, Hà Quảng,  

Hòa An, Quảng Hòa; 

- Lưu: VT, CN(A).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thảo 
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