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

TỈNH THANH HOÁ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      
  

 

Số:            /QĐ-UBND                                Thanh Hoá, ngày      tháng      năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm  

vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022 

(Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành, diện tích 9,1ha) 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ   
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phượng ngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; 

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; Nghị định số 67/2019/NĐ-
CP ngày 31/7/2019 của chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của 

chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Nghị định số 
62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;  

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy 
định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; 
Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017; Thông tư số 
48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong 

hoạt động đấu giá tài sản; Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 

09/9/2014 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 26/3/2012 của Chính phủ; 

Căn cứ Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, 
khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; 

Căn cứ Quyết định số 2861/2015/QĐ-UBND ngày 03/8/2015 của UBND tỉnh 

quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm 
quyền cấp phép của UBND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 3029/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm 
quyền cấp phép của UBND tỉnh; 
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Căn cứ Quyết định 1767/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã 
phê duyệt trước ngày 01/01/2019;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá tại Tờ 
trình số 745 /TTr-STNMT ngày 27/8/2022. 

QUYẾT  ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022 - Mỏ đất san lấp tại 

xã Thành Long, huyện Thạch Thành, diện tích 9,1ha (có Kế hoạch, diện tích, vị trí 

khu vực mỏ kèm theo) 

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và phối 

hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo 

đúng quy định đối với khu vực khoáng sản đã nêu tại Điều 1. 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi 

trường, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; 

Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4 QĐ; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường    

- Thường trực Tỉnh ủy                       (để b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- UBND xã Thành Long, huyện Thạch Thành; 

- Lưu: VT, CN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Đức Giang  
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              ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

 

KẾ HOẠCH 

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

địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022 - Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thành 

Long, huyện Thạch Thành, diện tích 9,1ha 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    /    /2022  

của UBND tỉnh Thanh Hóa) 
 
 

 
 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 

2022, với những nội dung chủ yếu sau: 

I. Cơ sở pháp lý: 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phượng ngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; 

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; Nghị định số 67/2019/NĐ-

CP ngày 31/7/2019 của chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của 

chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Nghị định số 

62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;  

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy 

định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; 

Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017; Thông tư số 

48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong 

hoạt động đấu giá tài sản; Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 

09/9/2014 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 26/3/2012 của Chính phủ; 

Căn cứ Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, 

khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; 
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Căn cứ Quyết định số 2861/2015/QĐ-UBND ngày 03/8/2015 của UBND tỉnh 

quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm 

quyền cấp phép của UBND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 3029/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền 

cấp phép của UBND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định 1767/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã phê 

duyệt trước ngày 01/01/2019;  

Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. 

II. Mục đích, yêu cầu: 

1. Mục đích: 

- Nhằm đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoáng sản phù hợp với cơ chế 

kinh tế thị trường; đảm bảo theo quy định của Luật khoáng sản năm 2010 và các 

quy định của pháp luật hiện hành có liên quan; chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại 

Công văn số 2180-CV/VPTU ngày 16/02/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy. 

- Nhằm quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu phát 

triển bền vững, tăng hiệu quả kinh tế, giảm thiểu các tác động đến môi trường. 

Đồng thời phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả 

nguồn tài nguyên khoáng sản tại địa phương, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà 

nước. 

- Đảm bảo thực hiện việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng thông thường cho tổ chức, cá nhân trên cơ sở quyết định phê duyệt kết 

quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản của UBND tỉnh. 

- Đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa 

bàn tỉnh; 

2. Yêu cầu: 

- Khu vực mỏ đưa ra đấu giá phải phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử 

dụng khoáng sản được UBND tỉnh phê duyệt; 

- Thực hiện việc đấu giá đảm bảo đúng quy định của pháp luật, khách quan, công 

bằng, minh bạch; 

- Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải có dự án 

đầu tư khai thác mỏ đáp ứng yêu cầu sử dụng khoáng sản đúng mục đích đối với 

loại khoáng sản đấu giá. 

III. Nội dung: 

1. Khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022: Mỏ đất làm vật 

liệu san lấp có diện tích 9,1 ha tại xã Thành Long, Thạch Thành (Diện tích, vị trí 

thể hiện trên Phụ lục kèm theo).  
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2. Hình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản. 

3. Phương pháp thực hiện: Tổ chức phiên đấu giá theo quy định của Luật 

đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của 

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

sản; Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế 

độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản và các quy định của pháp luật có liên 

quan. 

4. Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

Trường hợp trong năm 2022 chưa thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản theo kế hoạch được duyệt, sẽ được chuyển sang đấu giá trong các năm tiếp 

theo. 

5. Kinh phí thực hiện: 

Theo quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính 

phủ; Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017; Thông tư số 45/2017/TT-BTC 

ngày 12/5/2017; Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài 

chính và các quy định của pháp luật có liên quan. 

III. Tổ chức thực hiện. 

1. Văn phòng UBND tỉnh: Đăng tải công khai kế hoạch đấu giá trên trang 

thông tin điện tử của UBND tỉnh. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:  

- Lập hồ sơ cụ thể cho khu vực mỏ đấu giá, bao gồm: Xây dựng phương án 

đấu giá, xác định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước cho từng khu vực mỏ 

khoáng sản đưa ra đấu giá; 

- Lập dự toán kinh phí phục vụ công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

đối với khu vực mỏ trong kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022, 

gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; 

- Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai và tổ chức thực hiện đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và của pháp 

luật khác có liên quan.  

3. Sở Tài chính:  

Chủ trì thẩm định dự toán kinh phí phục vụ công tác đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản đối với khu vực mỏ nằm trong kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản năm 2022, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

4. Các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây 

dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc 

Công an tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối 
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hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức và triển khai hoạt động 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo kế hoạch này. 

5. UBND huyện Thạch Thành: 

- Đăng ký khu vực mỏ đấu giá vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022; Lập khái 

toán phương án giải phóng mặt bằng khu vực mỏ tổ chức đấu giá, gửi Sở Tài 

nguyên và Môi trường làm cơ sở lập phương án đấu giá.  

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện bảo vệ mặt bằng, mốc giới khu mỏ đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản, đảm bảo nguyên trạng để bàn giao cho tổ chức, cá nhân 

trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan của tỉnh tổ chức và triển khai hoạt 

động đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có những vấn 

đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, các Sở, ngành, UBND huyện Thạch Thành kịp 

thời phản ánh, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xem 

xét, quyết định./. 



PHỤ LỤC 

Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành đưa 

vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 thuộc  

thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 

 

(Phụ lục kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2022 

của UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

TT Vị trí mỏ 

Diện 

tích 

(ha) 

Loại 

khoáng 

sản 

Tài nguyên 

dự báo (m3) 
Ghi chú 

Kế hoạch 

đấu giá 

1 

Xã Thành 

Long, 

huyện 

Thạch 

Thành 

9,1 
đất san 

lấp 
357.900 

Số thứ tự 

14, Phụ lục 

kèm theo 

QĐ số 

1767/QĐ-

UBND ngày 

27/5/2021 

2022 
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