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Số: 782 /UBND-VP3
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện Kế
hoạch số 53/KH-UBND ngày 24/6/2020
của UBND tỉnh về đấu giá quyền khai thác
khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh Nam Định
năm 2020 (đợt 2)

Nam Định, ngày 21 tháng 9 năm 2020

Kính gửi:
- Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và
Đầu tư; Tư pháp, Công thương, Xây dựng, Tài chính,
Thông tin và Truyền thông, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng
tỉnh, Công an tỉnh;
- UBND huyện Giao Thủy.
Căn cứ Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh phê
duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước đấu giá quyền khai thác khoáng sản
cát trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020 (lần 1, đợt 2) tại Lô số 23, khu vực
biển huyện Giao Thủy;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 2803/STNMTTNNKS ngày 17/9/2020 về việc đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện Kế
hoạch số 53/KH-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh.
UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND
ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh về đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát trên
địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020 (đợt 2), cụ thể như sau:
1. Điều chỉnh Thời gian thực hiện tại Mục 3, Phần II, Kế hoạch 53/KHUBND (đối với các công việc chưa thực hiện):
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Nội dung thực hiện

Xác định cơ quan tổ chức phiên đấu
giá
Thông báo đăng tải thông tin về
phiên đấu giá
Lập hồ sơ mời thầu tham gia đấu giá
quyền khai thác khoáng sản
Tiếp nhận và xét chọn hồ sơ tham
gia đấu giá
Ban hành quy chế đấu giá và nội quy
phiên đấu giá; Niêm yết thông tin
đấu giá và phát hồ sơ đăng ký cho
đơn vị đủ điều kiện tham gia phiên
đấu giá; thu tiền đặt trước
Tổ chức phiên đấu giá

Thời gian theo
Kế hoạch
53/KH-UBND

Nay điều
chỉnh thành

Trước ngày
05/8/2020
Trước ngày
14/7/2020
Trước ngày
10/8/2020
Trước ngày
25/9/2020

Trước ngày
14/10/2020
Trước ngày
22/9/2020
Trước ngày
19/10/2020
Trước ngày
07/12/2020

Trước ngày
09/10/2020

Trước ngày
21/12/2020

Trước ngày
16/10/2020

Trước ngày
25/12/2020
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2. Các nội dung khác thực hiện theo đúng Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày
24/6/2020 và Văn bản số 592/UBND-VP3 ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh.
UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND huyện Giao Thủy và các cơ
quan, tổ chức có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; (để bc)
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Đ/c CVP UBND tỉnh;
- Website tỉnh; Website VPUBND tỉnh;
- Lưu: VP1,VP2,VP6, VP3.
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