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                                     THÔNG BÁO  TẠM DỪNG BÁN HỒ SƠ  

  

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 94/HDDVĐGTS ngày 

24/10/2022 giữa Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Lai Châu và Trung tâm dịch 

vụ đấu giá tỉnh Lai Châu. 

Ngày 25/10/2022 Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Lai Châu đã ra thông báo  

số 94/TB-TTDVĐGTS về việc đấu giá 07 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thường.( Đến thời điểm hiện tại Trung tâm chưa bán và nhận hồ sơ nào) 

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức rà soát 

việc xác định giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá và các vấn đề liên quan trong 

tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đảm bảo tuân thủ 

quy định của pháp luật và điều kiện thực tế từng điểm mỏ dự kiến đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Ngày 31/10/2022 Sở tài nguyên & Môi trường tỉnh Lai Châu có công văn số 

2583 đề nghị tạm dừng bán hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản 07 mỏ 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. 

          Theo quy định tại khoản 5 điều 33 Luật đấu giá tài sản năm 2016.  Trung 

tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Lai Châu thông báo tạm dừng việc bán Hồ sơ theo thông 

báo trên. 

          Việc bán lại hồ sơ sẽ được Trung tâm thông báo khi có ý kiến của Sở Tài 

nguyên & Môi trường tỉnh Lai châu. 

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: 

    

GIÁM ĐỐC 
- TH Lai Châu; 

-  Cổng đấu giá chuyên ngành BTP; 

- TTDVBĐGTS; Sở TN&MT; 

- UBND các Xã có các Mỏ đấu giá; 

- Lưu HS,NYCQ. 
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