
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HÀ NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:                /QĐ-UBND Hà Nam, ngày       tháng         năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả xét chọn Hồ sơ đấu giá quyền khai thác  

khoáng sản mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại mỏ K36.1,  

núi Cuối Hồ Trứng, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010; Văn bản hợp 

nhất số 20/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất 

Luật Khoáng sản; Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; số 

22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản; số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 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 09/9/2014 

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 các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 1715/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2021 về việc phê duyệt trữ lượng trong báo cáo kết quả thăm dò mỏ 

K36.1, khu vực núi cuối hồ Trứng, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng; số 

04/2022/QĐ-UBND ngày 18/03/2022 quy định về đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam; số 622/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 về 

việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

năm 2022; số 1262/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 về việc phê duyệt giá khởi 

điểm, tiền đặt trước, bước giá để đấu giá quyền khai thác khoáng sản;  

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

322/TTr-STN&MT ngày 19 tháng 9 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả xét chọn Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại mỏ K36.1 núi cuối hồ Trứng, xã Thanh 

Sơn, huyện Kim Bảng, gồm các tổ chức sau: 



 

1. Tên tổ chức: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Hà 

Địa chỉ: Núi Quèn Cây Chanh, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

Mã số doanh nghiệp: 0700244097 

Người đại diện pháp luật: Bà Nguyễn Thị Thuy - Chủ tịch HĐQT kiêm 

giám đốc Công ty. 

2. Tên tổ chức: Công ty CP đầu tư xây dựng giao thông 577 

Địa chỉ: Mỏ núi cuối Hồ Trứng, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh 

Hà Nam. 

Mã số doanh nghiệp: 0700500752 

Người đại diện pháp luật: Ông Lê Ngọc Mười - Chủ tịch HĐQT kiêm 

giám đốc Công ty. 

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ 

để tổ chức đấu giá và phối hợp với Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam 

và các đơn vị có liên quan để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo 

đúng quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài 

nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính; Cục trưởng 

Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng, các Tổ chức có tên 

tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Như Điều 3; KT. CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); PHÓ CHỦ TỊCH 
- Các PCT UBND tỉnh;  
- VPUB: LĐVP, GTXD, NN&TNMT, TH;   
- Lưu: VT, NN&TNMT.  

T/KS/QĐ/18 

 

 

 

 Nguyễn Đức Vượng 
 

 

 

 

 


		2022-09-27T10:39:41+0700


		2022-09-27T14:13:51+0700
	Nguyễn Đức Vượng


		2022-09-27T14:14:48+0700
	Nguyễn Đức Vượng


		2022-09-27T15:27:07+0700


		2022-09-27T15:27:07+0700


		2022-09-27T15:27:07+0700


		2022-09-27T15:27:07+0700




