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SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU 

TRUNG TÂM DICH VỤ 

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
    

Số: 94/TB - TTDVĐGTS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
            

                 Lai Châu, ngày 25 tháng 10 năm 2022 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

 

  

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản 

tỉnh Lai Châu - Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà số 01, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh 

Lai Châu – Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Đông phong, thành phố Lai Châu, 

tỉnh Lai Châu. 

 2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu 

– Tầng 3, nhà F, Trung tâm hành chính – chính trị tỉnh Lai Châu (Đại lộ Lê Lợi, P Tân 

Phong, Tp Lai Châu, tỉnh Lai Châu) 

3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 

- Thời gian đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2022. 

- Địa điểm đấu giá: Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu 

(Tầng 4, Tòa nhà số 01, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu – Đường 

Nguyễn Lương Bằng, Phường Đông phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu) 

4. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giá khởi điểm. 

- Tài sản đấu giá: Quyền khai thác 07 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thường (Đợt 01 năm 2022), cụ thể như sau: 

 

TT Tên mỏ 

Giá trị khởi 

điểm ước 

tính (đồng) 

Tiền đặt 

trước 

(đồng) 

Tiền 

hồ sơ 

(đồng) 

Tiêu chí vốn 

chủ sở hữu 

(đồng) 

Giá 

khởi 

điểm 

Bước 

giá 

1 

Mỏ đá Hồng Thu 

Mông, xã Lản Nhì 

Thàng, huyện 

Phong Thổ 

13.460.074.1

69 

1.346.000.0

00 

500.00

0 

≥1.595.997.0

81 

R=3

% 

10%

R 

2 

Mỏ đá Bản Thẳm 

2, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường 

2.705.800.14

6 
405.870.000 

500.00

0 
≥672.598.770 

R=3

% 

10%

R 

3 

Mỏ đá Noong Ò, 

xã Tà Hừa, huyện 

Than Uyên 

7.252.059.75

6  
725.206.000 

500.00

0 
≥775.198.582 

R=3

% 

10%

R 

4 

Mỏ cát suối Là Si, 

xã Thu Lũm, huyện 

Mường Tè 

217.737.720 32.607.000 
200.00

0 
≥66.907.500 

R=5

% 

10%

R 
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5 

Mỏ cát Nà Luồng, 

sông Nậm Mu, xã 

Nà Tăm, huyện 

Tam, Đường 

870.027.480  130.504.000 
500.00

0 
≥580.878.750  

R=5

% 

10%

R 

6 

Mỏ cát khu 1, suối 

Nậm Chăng, xã 

Mường Khoa và xã 

Thân Thuộc, huyện 

Tân Uyên 

1.206.961.56

0 
181.044.000 

500.00

0 
≥638.662.500 

R=5

% 

10%

R 

7 

Mỏ cát Bản Mấn, 

suối Nậm So, xã 

Nậm Xe, huyện 

Phong Thổ 

336.229.380  50.434.000 
200.00

0 
≥192.612.500 

R=5

% 

10%

R 

 

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 04/11/2022 đến ngày 

06/11/2022 tại nơi có tài sản (Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu phối 

hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu cho xem tài sản). 

6. Tiền đặt trước, thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước:  

- Tiền đặt trước: Ghi tại mục 4, Thông báo này 

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 ngày: 09, 10, 11/11/2022 (Trong giờ 

hành chính). 

- Hình thức nộp: Chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản.  

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá. 

- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ  ngày 25/10/2022 đến ngày 

11/11/2022 Trong giờ hành chính). 

- Địa điểm bán hồ sơ và đăng ký đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh 

Lai Châu  

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: Ghi tại mục 4, Thông báo này. 

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và bước giá. 

 - Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại phiên đấu giá (Tối đa 03 

vòng). 

 - Phương thức đấu giá: Trả giá lên. 

 - Bước giá: Ghi tại mục 4, Thông báo này. 

9. Điều kiện đăng ký đấu giá: 

 - Điều kiện đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong nước có nhu cầu,  không bị 

cấm theo Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản và  Điều 9, Nghị định số 22/2012/NĐ-

CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ Quy định Quy định về đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản 

 - Cách thức đăng ký đấu giá: Người có đủ điều kiện trực tiếp mua hồ sơ, đăng 

ký tham gia đấu giá (nộp hồ sơ) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu. 
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+ Thành phần hồ sơ đăng ký:      

-   Tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản lập và nộp hồ 

sơ đề nghị tham gia đầu giá quyền khai thác khoáng sản (hợp lệ) trực tiếp tại Trung 

tâm dịch vụ đấu giá tài sản, hồ sơ gồm 01 bộ với các nội dung như sau: 

(1). Bản chính: Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (theo 

Mẫu số 01 Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC); 

(2). Bản chính (đóng tập): Hồ sơ giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, 

khai thác và chế biến khoáng sản (theo Mẫu số 02 Thông tư liên tịch số 

54/2014/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính) 

(3). Bản chính: Văn bản cam kết thực hiện nếu trúng đấu giá (theo mẫu 03 

54/2014/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính) 

(4). Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp đăng ký thành 

lập theo quy định (phải có ngành nghề khai thác loại khoáng sản đấu giá). 

(5). Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Báo cáo tài chính được kiểm toán độc 

lập các năm 2019, 2020, 2021. Báo cáo tài chính năm 2021 phải đáp ứng tiêu chí vốn 

chủ sở hữu đã yêu cầu tại mục 4. 

Văn bản thông tin các mỏ tải tại Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp Lai Châu 

www.sotp.laichau.gov.vn. (Hoặc ) Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá. 

Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai 

Châu hoặc qua số ĐTCQ: 0213.3792.258, ĐT của ĐGV 0988 646 966./. 

 

Nơi nhận; 
 - Đăng tin tại: Đài PTTH tỉnh Lai Châu;  
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá; 
 - Niêm yết: Theo quy định; 
 - Sở TN&MT tỉnh Lai Châu; 
 - Lưu: HS, CQ. 

GIÁM ĐỐC 

 

  

                 

 

 

Đỗ Khắc Tiến 
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