UBND TỈNH TRÀ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 226 /TB-STNMT

Trà Vinh, ngày 16 tháng 05năm 2022

THÔNG BÁO
Hủy Thông báo chọn tư vấn đấu giá chuyên nghiệp tham gia
tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông
thường (cát san lấp) 05 mỏ cát sông năm 2022
Kính gửi:

- Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương;
- Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-STNMT ngày 25/3/2022 của Giám đốc Sở Tài
nguyên và Môi trường về đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng
thông thường (cát san lấp) mỏ cát tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh mời các đơn vị đấu giá chuyên nghiệp
tại Thông báo số 121/TB-STNMT ngày 01/4/2022, Thông báo số 156/TB-STNMT
ngày 15/4/2022 và Thông báo số 191/TB-STNMT ngày 28/4/2022 về việc điều
chỉnh thời gian mời tư vấn đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây
dựng thông thường (cát san lấp) 05 mỏ cát sông.
Căn cứ Công văn 1494/UBND-NC ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh
về việc thực hiện Công văn 364-CV/TU ngày 12/4/2022 của ban Thường vụ Tỉnh
ủy, theo đó, chỉ đạo các Sở ngành thực hiện đảm bảo các tiêu chí, qui định, qui trình
theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Ngày 26/4/2022, Tổ xét chọn theo Quyết định số 25/QĐ-STNMT ngày
06/01/2022 và tiến hành họp Tổ xét chọn đối với 02 hồ sơ tham gia tư vấn đấu giá,
kết quả thống nhất hủy thực hiện theo Thông báo mời tư vấn đấu giá nêu trên. Lý do
cần phải thực hiện qui trình theo đúng Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày
08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh hủy các Thông báo số
121/TB-STNMT ngày 01/4/2022, Thông báo số 156/TB-STNMT ngày 15/4/2022
và Thông báo số 191/TB-STNMT ngày 28/4/2022 để tiến hành lại quy trình xét
chọn và tiêu chí xét chọn theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của
Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh thông báo Doanh nghiệp đấu giá
tư nhân Viễn Phương và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh được biết. Mọi
thắc mắc về các thông tin liên quan đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý Tài nguyên và
Biển thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để được giải đáp cụ thể.
Trân trọng./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Thành viên Tổ 25/QĐ-STNMT;
- GĐ Sở (thay b/c);
- Trang Thông tin điện tử STNMT;
- Lưu: VT, QLTNB.
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