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THÔNG BÁO 

Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản đối với vị trí điểm mỏ Thôn C3 – Thanh Trường, xã Thanh Yên, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên  
  

 

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại dịch vụ và đầu tư công nghệ 

Sơn Thủy (Địa chỉ: Đội 2B, Thôn Thanh Đông, xã Thanh 

Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) 

 

Căn cứ kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản tại Biên bản xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản 14 khu vực mỏ cát trên địa bàn tỉnh Điện Biên ngày 13/4/2022. Công 

ty TNHH thương mại dịch vụ và đầu tư công nghệ Sơn Thủy đủ điều kiện để tham 

gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Điện Biên thông báo tới Công ty một số nội dung liên quan như sau: 

1. Phí tham gia đấu giá: 

a) Số tiền phí tham gia đấu giá phải nộp 

Stt Vị trí điểm mỏ 
Số tiền phí phải 

nộp (đồng) 
Căn cứ thu phí 

1 

Thôn C3 –Thanh 

Trường, xã Thanh 

Yên, huyện Điện 

Biên  

6.000.000 

Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 

27/11/2015 của UBND tỉnh Điện Biên 

ban hành quy định về thu phí tham gia 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối 

với khu vực khoáng sản thuộc thẩm 

quyền cấp phép của UBND tỉnh Điện 

Biên. 
Tổng: 6.000.000 

b) Thời gian nộp: Từ ngày 14/4/2022 đến hết ngày 17/4/2022 

c) Hình thức nộp: Công ty nộp tiền vào tài khoản của Chi nhánh tỉnh 

Điện Biên - Công ty Đấu giá Hợp danh Số 6 Quốc gia số tài khoản 

116002867921 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương - Chi nhánh 

Điện Biên (Vietinbank).  

2. Thời gian, địa điểm họp trao đổi các thông tin liên quan đến phiên 

đấu giá 



2 

 

Từ ngày 14/4/2022 đến hết ngày 17/4/2022 tại Hội trường tầng 2, Chi 

nhánh tỉnh Điện Biên - Công ty Đấu giá Hợp danh Số 6 Quốc gia (Địa chỉ: 

Khách sạn Hà Nội – Điện Biên Phủ, số 849, đường Võ Nguyên Giáp, phường 

Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Bắt đầu từ 8 giờ 00 

phút, ngày 18/4/2022 (thứ hai), tại Hội trường tầng 2, Chi nhánh tỉnh Điện Biên 

- Công ty Đấu giá Hợp danh Số 6 Quốc gia (Địa chỉ: Khách sạn Hà Nội – Điện 

Biên Phủ, số 849, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, Thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên thông báo tới Công ty TNHH 

thương mại dịch vụ và đầu tư công nghệ Sơn Thủy biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- VP UBND tỉnh (đăng tin); 

- Lãnh đạo sở; 

- Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia – Chi 

nhánh tỉnh Điện Biên; 

- Văn phòng Đăng ký đất đai (đăng tin); 

- Lưu: VT, KS&TNN. 

   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Ngọc Vương 
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