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A
QTD!INH

. Ye viçc cong nhn ket qua trung dan gia quyen khai thac khoang san 
mô dat san lap thôn Tan Yen, xã EaLy, huyn Song Hinh, tinh Phü Yen 

UY BAN NHAN DAN TINH PITU YEN 

-, A I F I' A 1. Can cu'Luat To chwc chznh quyen d.zaphuv'ng ngay 19/6/2015,' Lugt su'a doz, 
sung rnt so' diu cia Lut To' chzc ChInh phi và Lut To' chic chInh quyn dia 

phuv'ng ngày 22/11/2019,' 

Can ciLugAtKhoángsán  nàm 2010,' 

Can ci các Nghj djnh cia C7imnh phi: So' 22/2012/ND-cF ngày 2 6/3/2012 
quy djnh v dá'u giá quyn khai thác khoáng sán, so' 158/2016/ND-GP ngày 
29/11/2016 quy dnh chi tiet rn5t sO' diu cza LugAt  Khoáng san,' so' 67/2019/ND-CF 
ngày 31/7/2019 quy djnh v phwong pháp tIn/i, mic thu tien c4o quyn khai thác 
khoáng sán, 

Can cii' Thông tu' lien tjch so' 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 cia 
Lien bç5: Tài nguyen và MOi tru'ô'ng và Tài chIn/i quy djnh chi tie't rnt so' diu cña 
Nghj djnh so' 22/2012/ND-CF ngày 26/3/2012 cza ChInhphi 

Can cii' các Quye't djnh cza UBND tin/i: So' 1198/QD-UBND ngày 08/9/2021 
ye viçAc  phê  duycAt  Kê hogch dáu giá quyn khai thác khoáng san lam vgAt  lieu xay 
dy'ng thông thwO'ng trên th'a bàn tinh Phi Yen; so' 959/QD-UBND ngày 12/8/2022 
ye vz?c  phe duyt gia kho'i diem ("tgrn tznh,, tien dgt tru'ov va buv'c gia; so 960/QD-
UBND ngày 12/8/2 022 v vicphê duytphtrwzg an dáu giá quyn khai thác khoáng 
san (11 mO do't) lam VLXD thông thuOng trén dja bàn tin/i Phi Yen; 

Can ci Nghj quyet so' 42/NQ- UBND ngày 04/11/2022 cza UBND tin/i ve vic 
thông qua 16 d' tháo Quyet djnh cong nhn kd"t qua trthig do'u giá dál vó'i 09 mô 
do"t, 03 rnO cat, 03 rnO set, 01 mO dá lam VLXD thông thu'dng; 

Theo d nghj cia Giám dO'c SO' Tài nguyen và Môi trirmg (tgi TO' trInh 
•A • • t •• 9 so 454/TTr-SThTMT ngay 17/10/2022, kern theo Bien ban dau gia taz san ngay 

06/10/2022). 

QUVET D]NH: 

Diu 1. Cong nhn kt qua trüng d.0 giá quyn khai thác khoáng san mö dt 
san 1p tai  khu virc: Thôn Tan Yen, xã EaLy, huyn Song Hinh, tinh Phü Yen, din 
tIch khu virc mO là 3,59 ha, disçic giâi han  b&i các diem góc, nhii sau: 
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. Diem 
goc 

He toa dô VN-2000, 
kinh tuyn truc 108°30', miii chiu 30 

X (m) Y(m) 
1 1.438.117 528.205 
2 1.438.008 528.236 
3 1.437.912 528.194 
4 1.437.929 528.061 
5 1.438.115 528.008 

1. T( chile tring du giá: Cong ty TNHH Xây dirng - Thixong mai - Djch 
vi To Gia có dja chi t?i  s 67 Trân Hung Dao,  thj trân Hai Riêng, huyn Song Hinh, 
tinh Phü Yen; Ma s doanh nghip 4400996174 do Phông Dàng k Kinh doanh - S& 

, A , Ke hoach  va Dau tu tinh Phu Yen cap ngay 28/7/20 14. 

2. Giá tring.du giá: Dã tráng du giá vi müc thu tin cp quyn khai thác 
khoáng san là Rig  =3,6% (Ba ph.y sáu ph.n tram). 

3. Thôi gian np tin tring du giá: Sau khi Cong ty TNI{E{ Xây drng - 
Thu(mg mai - Djch viii To Gia hoàn thành cong tác thäm do, duçic UBND tinh phê 
duyet tr& liiqng khoáng san va phê duyt tin trcing d.0 giá theo quy djnh (tri.râc khi 
cp Giy phép khai thác khoáng san). 

4. Din tIch huyn Song Hinh chim 100%. 
. A .. A . . A t . A Then 2. Cong ty TNHH Xay drng - Thuong mal - D!ch viii To Gia co trach nhiçm: 

Np h so d nghj cp Gi.y phép thàm dO khoáng san di vOi khu vrc tráng 
ctu giá trong thii h?n  06 tháng k tü ngày 06/10/2022 (ngay kt thiic cuc d.0 gia) 
dn ngay 05/4/2023 (ngày két thüc np h so) theo quy djnh tai  dim b khoán 2 Diu 
11 Nghj djnh s 22/2012/ND-CP ngày 26/3/20 12 cUa ChInh phü. 

Qua .th?ñ han  trên, nu Cong ty TNHH Xây dung - Thuong mai - Djch v'i To 
Gia không nôp h so d nghj cp Gip phép thàm dO khoáng san, UBND tinh së thu 

A. . . A . hoi Quyet dnh trung dau gia quyen khai thac khoang san mo dat san lap thon Tan 
Yen, xä EaLy, huyn Song Hinh, tinh Phü Yen và Cong ty TNHH Xây dimg - 
Thucing mai  - Djch vii To Gia sê bj xir 1 theo quy djnh. 

Diu 3. T chirc thi.rc hiên: 

1. Si Tài nguyen và Môi truông chju trách nhim truâc UBND tinh và pháp 
lut v qua trInh t chrc và cong nh.n kát qua trüng dâu giá quyn khai thác khoáng 
san mO dat san lap nêu trén; hiróng dan, giám sat Cong ty TN}IH Xây drng - Thuong 
mai - Djch vii TO Gia trin khai th?c hin các buâc tip theo dung quy djnh. 

2. UBND huyn Song Hinh, UBND xâ EaLy niêm yt cong khai thông tin 
(din tIch, t9a do,.. .) v khu vrc tniing du giá quyn khai thác khoáng san cOa Cong 
ty TNHH Xây drng - Thuong mai  - Djch vi To Gia tai  trii s& cho chInh quyn và 
Nhân dan theo dôi, giám sat. 



TM. U BAN NIIAN DAN 
KT. CHU T!CH 

HU T!CH- 
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Diêu 4. Quyt djnh nay có hiu 1irc k ti'r ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc S Tài nguyen và Môi trung, Cic 
tru&ng Cue Thu tinh, Chü tjch UBND huyn Song Hinh, Chü tjch UBND xâ EaLy, 
Giám dc Cong ty TNT-lB Xây drng - Th.rang mai  - Djch vii To Gia và Thu truông 
các co quan lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt dnh này.i.k4- 

No'i nhân: 
- Nhu Dieu 4; 
- Tong ciic DC&KS Vit Nam; 
- Cic KSHDKS mien Trung; 
- Cong an tinh; 
- Các sâ: TP, K}IDT, TC, CT, 
XD, NNPTNT, GTVT; 

- Qu' BVMT tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- CVP, các PCVP IJBND tinh; 
- Cng thông tin din tir tinh; 
- Luu: VT, Phg, QVi4.20185 
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