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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:              /QĐ-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Hà Nội,  ngày       tháng      năm 2019 

      

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ủy quyền cho Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

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

Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ủy quyền cho Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm 

quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (trong trường hợp 

thành lập Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 60 

Luật đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản). 

Thời hạn ủy quyền: đến hết 30 tháng 6 năm 2020. 

Điều 2. Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có 

trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 63 Luật đấu giá tài sản 

và quy định của pháp luật liên quan; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khi thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền; định 

kỳ 6 tháng báo cáo Bộ trưởng việc thực hiện Quyết định này. 

Điều 3. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này 

và định kỳ 6 tháng báo cáo Bộ trưởng. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Kế 

hoạch - Tài chính; Chánh Thanh tra Bộ; Chánh Văn phòng Hội đồng Đánh giá 
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trữ lượng khoáng sản quốc gia; Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng 

sản Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:             
- Như Điều 4; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT; 

- Lưu: VT, ĐCKS, Đ(100). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

Trần Hồng Hà 
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