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QUYẾT ĐỊNH 

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

quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
____________________________ 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 
 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;  

 Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 

quy định pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

 Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; 

 Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài 

sản; 

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của 

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

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-22-2012-nd-cp-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-136988.aspx
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Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản; 

Căn cứ Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2019 của 

Chính phủ 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 tháng 

9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 

tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản; 

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy 

định tại Luật đấu giá tài sản; 

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; 

Căn cứ Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

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

sản; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

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

1394/TTr-STNMT ngày 28 tháng 3 năm 2022 và văn bản giải trình bổ sung số 

1908/STMMT-TNKSN&BĐKH ngày 30 tháng 4 năm 2022.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng    năm 

2022 và thay thế Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-203-2013-nd-cp-phuong-phap-tinh-muc-thu-tien-cap-quyen-khai-thac-khoang-san-214778.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-lien-tich-54-2014-ttlt-btnmt-btc-huong-dan-22-2012-nd-cp-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-249872.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-22-2012-nd-cp-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-136988.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-lien-tich-54-2014-ttlt-btnmt-btc-huong-dan-22-2012-nd-cp-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-249872.aspx


3 
 

 
 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định về đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng 

các Ban, Ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như Điều 2; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp; 

- Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;  

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh; 

- Thường trực HĐND các huyện, thành phố;  

- Trung tâm CNTT và TT tỉnh;  

- VPUB:LĐ,CV; 

- Lưu VT, KTTH. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Lê Huyền 
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