
UBND THANH PHO THAI NGUYEN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
PHONGthNGUYEN&MOITRUNG Dc Ip - Tir do - Hnh phñc 

S& 1139/TB-TNMT Thai Nguyen, ngày 31 tháng 8 nám 2022 

THÔNG BAO 
A •A A , .. .. Ye vice kya chyn to chirc dau gia tat san 

CAn cir Luât Dt dai nAm 2013; 
CAn cü Lust  Dâu giá tài san nAm 2016; 
CAn cir Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa Chinh phü quy 

djnh chi tit thi hành mt s diu cüa Luât Dt dai; Nghj djnh s 148/2020/ND-CP 
ngày 18/12/2020 cüa ChInh phü sira di mOt  s Nghj djnh huóng dn Lut Dt dai; 

CAn cü Nghj cljnh s 62/2017/ND-CP ngày 16/5/2017 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tit mt so diu và bin pháp thi hành Lust Du giá tài san; 

CAn  cu Thông tu lien tjch so 14/201 5IIILT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 
cüa B Tài nguyen và Môi tnrmg, BO Tu pháp quy djnh vic to chüc thrc hin du 
giá quyn sü d%ing dt d giao d.t co thu tin sü diing dt hoc cho thuê d.t; 

CAn cü Thông tu s 02/2022/BTP ngày 08/02/2022 cüa B Tu pháp huóng 
dn 1ira chçn t churc dâu giá tài san; 

CAn cur Quyêt djnh s 4229/QD-UBND ngày 30/12/202 1 cüa UBND tinh 
Thai Nguyen v viêc diu chinh, hüy bO K hoach sur d%lng dt nAm 2021 và phé 
duyt kê hoach  si'r diing dat nAm 2022 thành ph Thai Nguyen; 

Can cur Quyêt djnh s 2026/QD-UBND ngày 3 0/8/2022 cüa UBND tinh 
Thai Nguyen v vic phê duyt giá kh&i dim d thrc hin du giá quyn str 
drng dAt  tai  dir an Khu dan cu duông BAc Son kéo dài (do?n tü  xóm Cay Xanh, 
xã Quyt Th.ng dn xóm Cao Trang, xA Phüc Xuân, thành ph6 Thai Nguyen); 

CAn cü Quyêt djnh s 5023/QD-UBND ngày 29/6/2018 cüa T.JBND thành 
ph Thai Nguyen v vic phê duyt diu chinh mt phn va mi rng Khu dan 
cu duông BAc Son kéo dài thuOc dja phn xA Phüc Xuân, thành phô Thai 
Nguyen thành dir an: Khu dan cu ththng BAc Son kéo dài (don tr xóm Cay 
Xanh, xã Quyt Thang dn xóm Cao Trang, xâ Phüc Xuãn, thành ph6 Thai 
Nguyen) ben trái tuyên; 

CAn cü Quyt djnh s 5026/QD-UBND ngày 29/6/20 18 cüa UBND thành 
ph Thai Nguyen ye vic phê duyt diu chinh mt phn và ma rOng  Kim dan 
cu duing BAc Son kéo dài thuc dja phn xA Phüc Xuân, thành phô Thai 
Nguyen thành dr an: Khu dan cii duang BAc Son kéo dài (do.n tü xóm Cay 
Xanh, xA Quyt ThAng den xóm Cao TrAng, xA Phüc Xuán, thành ph Thai 
Nguyen) ben phâi tuyên; 

CAn dr Quyet djnh s 9139/QD-UBND ngày 31/10/2019 cüa UBND 
thành phô Thai Nguyen ye vic phé duyt dieu chinh b sung dir an, diéu chinh 
co cAu tOng muc dâu tu và thai gian thrc hin dr an xây dirng cOng trmnh: Khu 
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dan Cu &thng Bc San kéo dài (don tü xóm Cay Xanh, xA Quyt Thng dn 
xóm Cao Trang, xä Phñc Xuân, thành ph Thai Nguyen) ben phái tuyên; 

Can Cu Quyêt djnh so 9140/QD-UBND ngày 31/10/2019 cüa UBND thành phô 
Thai Nguyen v vic phé duyt diu chinh bô sung dir an, diu chinh ca câu tong mirc 
du tu và th&i gian thirc hin dir an xây dirng cong trInh: Khu dan Cu duông Bãc San 
kéo dài (do?n tir xóm Cay Xanh, xã Quy& Thng dn xóm Cao Trâng, xâ Phüc Xuãn, 
thành ph Thai Nguyen) ben trái tuyên; 

Can cü Quyt djnh s 6009/QD-UBND ngày 15/7/2022 cüa UBND thành 
ph6 Thai Nguyen ye vic phé duyt phuong an du giá quyn sir ding dat tai  dr 
an: Khu dan cu dung Bc San kéo dài (don tü xóm Cay Xanh, xã Quyêt Thang 
dn xóm Cao Trang, xã Phüc Xuãn, thành ph Thai Nguyen); 

Can ci Quyt djnh s6 601 0/QD-UBND ngày 15/7/2022 cüa UBND thành 
ph6 Thai Nguyen ye vic phê duyt dâu giá quyén sü diing dat tai  dir an: Khu 
dan cu duàng Bc Son kéo dài (do?n tir xóm Cay Xanh, xA Quyt Thng dn xóm 
Gao Trang, xâ PhÜC Xuãn, thành phô Thai Nguyen); 

PhOng Tài nguyen và Môi truông thành ph Thai Nguyen thông báo !ra 
Ch9n t churc du giá tài san, ci the nhu sau: 

1. Ten, dla  chi don v có tài san du giá 
Ten don vj có tài san du giá: Uy ban nhân dan thành ph Thai Nguyen. 
Ten don vj ducc giao t6 chIrc thirc hin du giá quyên sü dung dat: Phông 

Tài nguyen và Môi trtrmg thành phô Thai Nguyen. 
Dja Chi: S 10, dithng Nguyn Du, phuing Trtrng Vuong, thành ph6 

Thai Nguyen, tinh Thai Nguyen. 
2. Ten tài san, s hrng, chat krqng ella tài san du giá. 
- Ten tài san du giá: Quyn si'r dicing d.t tai  d%r an Khu dan cu duông 

Bc San kéo dãi (do.n tü xóm Cay Xanh, xã Quyt Thing dn xóm Cao Trang, 
xã PhuIC Xuân, thành ph Thai Nguyen). 

- So luqng tài san dâu giá: 18 ô dat. 
- Mc dIch sü diving dat: Dat & nông thôn. 
- HInh th&c sü diving: Nha nuóc giao dt có thu tin sCr dijng dt thông qua 

du giá quyn sCr diing dat. 
- Th&i han  scr dicing: Lâu dài. 
- Chit lucing tài san dâu giá: Các ô dt dã dugc thrc hin xong COng tác thu 

hM dt, bi thu&ng, h trçr giãi phóng mt b.ng (mat b.ng sach). 
3. Gia khoi diem cua tai san dau gia. 
Xác djnh theo Quyt djnh s 2026/QD-UBND ngày 3 0/8/2022 ella UBND 

tinh Thai Nguyen ye vic phê duyt giá khâi dim d thirc hin dAu giá quyên sCr 
diving dt tai  dir an Khu dan cu du&ng BC San kéo dài (don tü xóm Cay Xanh, 

- , ,. xa Quyet Thang den xom Cao Trang, xa Phuc Xuan, thanh pho Thai Nguyen). 
4. Tiêu chI lira ch9n t chllc du giá tài san. 
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- T churc (Mu giá tài san ducic dánh giá, chAm diem dira theo các nhóm 
tiêu chI dixçc quy djnh tai  Thêu 3, Thông tu so 02/2022/TT-BTP ngày 
08/02/2022 cüa B Tu pháp, ciii the nhu sau: 

± Co sà vt chit, trang thit bj can thit báo dam cho vic (Mu giá dôi vài 
loal tai san dau gla. 

+ Phuong an (Mu giá khâ thi, hiu qua. 
+ Nang lire, kinh nghim và uy tin cüa to churc dâu giá tài san. 
+ Thu lao djch vii (Mu giá, chi phi (Mu giá tài san phü hcrp. 
+ Co ten trong danh sách các t chüc (Mu giá tâi san do Bô Tu pháp cong ho. 
+ Các tiêu chI khác phü hçip vci tâi san (Mu giá do ngi.thi có tâi san (Mu giá 

quyêt djnh. 
- PhOng Tài nguyen và Môi tnthng thành phô Thai Nguyen can cü thông 

tin trong h so dang k tham gia lra ch9n t chüc (Mu giá tâi san dê chrn dim 
theo tht ca cac tiêu chI quy djnh tai  Bang tiêu chI dánh giá, chm dim t chirc 
(Mu giá tài san kern theo Thông báo nay và xü 1' các tInh hung theo quy djnh 
tai Diu 5, Thông tu s 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 cUa Bô Tu pháp. 

(Co Bang tiêu chI dánh giá, cMm diem tá ch&c dá'u giá tài san kern theo) 
5. H s0 dãng k tham gia lira ch9n t chffc (MU giá tài san: 
- Vn bàn tIe nghj tham gia 1ira ch9n t chüc dâu giá tài san. 
- so pháp 1), Co S?1 4t chat, trang thiêt bj c.n thiêt bão dam cho vic 

dâu giá cüa to chüc (Mu giá. 
- Phucing an (Mu giá khá thi, hiu qua. 
- H so näng lirc, kinh nghim và uy tin cüa t chüc (Mu giá tài san. 
- Thu lao djch vii (Mu giá, chi phi dâu giá tài san phü hqp. 
- Các tài 1iu khác kern theo Bang tiêu chI dánh giá, châm diem to chIrc 

dâu giá tài san. 
(To chtc dáu giá tài san tw chju trách nhim ye tInh day dz, chInh xác 

cza các thông tin trong h sci dáng kj tham gia hta chQn và phái chju hu qua 
bat lçji do kê khai khong day dz, khOng chInh xác thông tin quy d/nh tqi Diu 5, 
Diu 6, Thông tw s 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2 022 cia Bó Twpháp). 

6. Thôi gian, dla  dim np h sci dãng k tham gia t chwc (Mu giá 
- Thai gian np ho so clang k tham gia t chiic (Mu giá: T chirc (Mu giá 

tài san np ho so trong th&i gian 03 ngày lam vic k tü ngày Thông báo v vic 
1ra chQn tO chirc dau giá tài san. (Np trong giä hành chInh). 

- Dja diem np ho so: PhOng s 13, PhOng Tài nguyen và Môi truang 
thành ph Thai Nguyen. 

Dja chi: So 10, duOng Nguyn Du, phu?mg Tnmg Vuong, thành phô 
Thai Nguyen, tinh Thai Nguyen. 

Nguai den np ho so phãi mang theo giây giói thiu, chüng minh nhân 
dan hoc can cu&c cOng dan. 

Ghi chi: 
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- sc dáng kj tham gia t ch&c dá'u giá lam thành b5, in bla, dóng 
thành quyên. 

- Khong hoàn igi h sc dôi vài h so' khóng dwo'c 4a chQn. 
- To ch&c dâu giá tài san cO s diem cao nMt theo tat cá các tiêu chI quy 

djnh tgi Bang tiêu chI dánh giá, chOm diem to chz'c ã'á'u giá tài san sê du'o'c 4a 
chQn d tO ch&c dáu giá tài san. 

Phông Tài nguyen và Môi trixàng thành phô Thai Nguyen thông báo dé 
các t chüc du giá tãi san biêt va dang k./. 

Noinhmn: 
- UBND thành phô; 
- Cong thông tin din tCr quOc gia v 
dâugiá tâi san; 
- Cong thông tin din tCr thành phô; 
- Luu: TNMT. 
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BANG TIEU CHI DANII GIA, CHAM DIEM TO ciUc DAU GIA TAI sAN 
(Kern theo Thông báo sá  ,'!i1$.9  /TB-TNMT ngày  j'A  tháng nám 2022 

cta PhônQ Tài nguyen và Mói tru'&ng thành vhô Thai N2uvên) 

TT NQI DUNG Mfrctj 

Co sO' vt chat, trang thiet b can thiet dam bao cho viçc dau gia doi 
vó'i 1oi tài san du giá 23 0 

1 Co'sô v?It  chat dam bão cho vic daAugia 11,0 

• 
Co try sà n d/nli, d/a chi rô rang kern theo thông tin len h (d din 
thogi, fax, dja chi tim' din tzr ...) 6 0 

• 
1 2 1)/a chi ban, tiép nhn ho so' tham gia ã'áu giá djrçic bô trI a vj trI cong 

khai, thun tin 5 0 

2 Trang thilt bj cin thilt dam Mo cho vic dtu giá 8,0 

2 1 
Co may in, may vi tInh, may chi'u, thIing drngphiê'u trá giá báo dam an 
toàn, báo mçt và cácphzro'ng tin khác báo dam cho viçc dâu giá 

2 2 Co he thông camera giam sat hoác thiét bi ghi hinh tai no': ban, tiép nhán 
ho so' tham gia dau gia, no': to chu-c cuQc dau gia 4,0 

3 Co trang thông tin din hr dang /ioit d3ng 2,0 

4 Do dwp'c co' quan có thâm quyên phê duyçt dü diu kin thrc h&n  hlnh 
. A thwc dau gia trrc tuyen 1,0 

5 Cóno'iIwutrfrhEso'dãugiá 1,0 

H 
Phiro'ng an du giá khã thi, hiu qua ('Thuyê't minh dy di ni dung 
trongphuviig an) 22 

A • A • Phwmg an dau gia de xuat vlçc to c/nrc dau gia dung quy dinh cua 
pháp 1ult, darn báo t,nh cong khai, mmli bzch, khdchquan 4 0 

2 

Phuong an aau gia de xuat thin gian, tja diem ban, tiep nhin ho so' 
tham gia dâu gid, dja diem to chác cu5c dâu giá, buôi cong bô gid 
thuçIn Iii cho ngithi tharn gia dugiá; hInh thá'c du giá, bu'ó'c giá, soA 
vong dau gia co tinh k/ia i/i: va hiçu qua cao 

4 0 

Phiro'ng an dâ'u gid dxuát cad: thá'c háo inch thông tin, chng thông 
dong, dim gia 4,0 

4 

, A , , A , , • . A .s A Phu'o'ng an dau gia de xuat them cac dja diem, h:nh tlurc niem yet, 
thông báo cong khai khác nhãm tang mac d phô bián thông tin dâu 
giá 

4,0 

Phwo'ng an du giá dêxuãtgiáipháp dam bão an toàn, an nm/i trcht  tr 
c/to viçc to c/nrc thrc hiçn dau gia 3,0 

6 
, A • , A . • • • . A . A Phiro'ng an dau gia de xuat cac giai p/tap giai quyet cac tinh huong 

phát siiih trong qua trinh to chá'c thrc h4n vic daAu  giá 3 0 

III Nàng hrc, kinh nghim và uy tin cüa t chfrc du giá tài san 45,0 

1 

Trong nàm trtthc 1icn k dO thrc h&n  hp ding djch vu diJu giá càng 
1oii tài san vó'i tài san dr kiêii du'a ra dâu giá (To chá'c dâu giá tài san 
Iit kê tt cã các cuc dáu giá tài san dO thrc hin. Ngithi có tài san 
khOngyêu câu n3p ban chin/i hoc bàn sao h9p dông) 

6 0 
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C/il ch9n chain dièm mt trong các lieu c/il 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoc 1.5 

1.1 Dw&i 03 hQp dng (bao gm triràng hçip khóng thyv hin hçxp dng nao) 2,0 

1.2 Tr03hQpdngdê'ndwài10hcJpdng 3,0 

1.3 T- 10 hQp dng dê'n dw&i 20 hçip dng 4,0 

1.4 TIr 20 hQp c1ng dèn du'ái 30 hcip dng 5,0 

1.5 Tfr30hQpdngtràlên 6,0 

2 

Trong nàm lrithc 1in kc dã ía chá'c dãu giá thành cdc cu3c dãu giá 
càng 1o,.i tài san vó'i tài san dr kiên dwa ra dâu giá có mite chênlz Ich 
trung bInh gifra giá tráng dâu giá so vó'i giá kho'i diem (To chá'c dâu 
giá tài san ll kê tat cã cdc cuc dãu gid lài san dd thrc hin. Ngtthi có 
tài san khôngyêu câu n3p bàn chlnh hoc bàn sao hip dông) 
C/il ch9n châm diem m3t trong cdc lieu c/i,' 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoc 2.5 

180 

2.1 Dzthi 20% (bao gm trirô'ng hcip khóng có chênh lch) 10,0 

2.2 TIt20%de2ndithi40% 12,0 

2.3 Tic 40% dé'n chthi 70% 14,0 

2.4 TIc 70 % de'n dicái 100% 16,0 

2.5 TIJ00%tr&lên 18,0 
Thôi gian hort d5ng trong !inh vrc dâu gid là! san tin/i là' 11th! diem có 
Quyt dinh thành lap hoc dwic cEp Gi4y dâng kj hort d3ng('Giiy 
chung nhan ctang ky kwh doanh do, voi doanh nghiçp dau gia ía, san 
du'rc thành 4p lruó'c ngày Lu?iI  Dâu giá là! san có hiu ly'c) 

5,0 

3.1 Dzc&iO3nám 3,0 

3.2 TIc 03 nám dé'n dithi 05 nám 4,0 

3.3 Tz'05nämtrà1ên 5,0 
A' A' . , . . 2 , I . , 

So luYng dau glavien cua to chu'c dau gia tat san 
C/it ch9n chain diem m91 trong cac lieu c/i, 4.1, 4.2 hoic 4.3 3,0 

4.1 01 dá'u giá viên 1,0 

4.2 Tt'r 02 den dithi 05 daA'u giá viên 2,0 

4.3 TIc 05 dá'u gia vien trà len 3,0 

5 

Kinh nghim han/i ngIu cüa diu gid viên cüa tE chá'c dau gid là! san 
(Tlnh lit thin diem dwp'c cap The cüa dau giá viên lheo Nglzj djnh s6 
05/2005/ND-cP ngày 18/01/2005 cüa Ozlnh phü v ban dau gid tài san 
hoc dàng k35 danh sách d6u gid viên 411 Sin Twpháp theo Nghj it/nh sa 

17/2010/ND-C'P ngày 04/03/2010 cüa C'hlnh phü ye ban dâu giá tài san 
hoc The dan giá viên theo Lul Dugid là! san) 
C/it ch9n cham diem m91 trong cac lieu c/n 5.1, 5.2, ho(lc 5.3 

4,0 

5.1 Khóng có dôu giá vien có thai gian hành ngh tIc 03 nàm trá len 2,0 

5.2 TIc 01 dAn 02 dá'u giá viên có thai gian hành ngh tIc 03 nãm ira len 3,0 

5.3 TIc 03 dá'u giá viên ira len có thai gian hành ngh tIc 03 nàm tró' len 4,0 
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6 
Njp thud thu nh?ip doanh nghp hoc dóng gop vào ngân sack Nhà 
nithc trong nàm trithc lien kê, tnt 1k uê gia 14 gia tang 
Clii ch9n chain dkm ml Irong các lieu chi 6.1, 6.2, 6.3 hoc 6.4 

5,0 

6.1 Dzt&i 50 tniu dng 2,0 

6.2 Tus' 50 triêu dng dê'n dithi 100 triu dng 3,0 
6.3 Tir 100 tniêu dng dn dw&i 200 triu &ing 4,0 
6.4 Tii' 200 triu dng trà len 5,0 

F 
Di ngâ nhân viên lam v&c  theo h9p dng lao d5ng 

• ,( . , ...' . C/u chon cham diem mt trong cac lieu c/u 7.1 hogc 7.2 
7.1 Dw&i 03 nhán viên (bao gm tru&ng hçrp khóng có nhán viên nao) 2,0 
7.2 Tir 03 nhOn viên Ira len 3,0 

8 Co ngwiri 41p sr hàizh nght trong t4 chite du gid là! san trong nàm 
trithc lien kê hoc nàm nôp ho so' dáng k35 Ilium gia lra chpn 1 0 

Thu lao dch vti du giá, chi phi du giá tài san phü hçrp 
Clii ch9n cham diem m91 trong cac lieu c/u 1, 2 hoic 3 5,0 

1 Bang mac thà lao djch vi du giá theo quy djnh cüa Bô Tài chinh 3,0 

2 
Giám dui 20% mac liii da lhà laodjch vi dau giá (không dp ding dai 
vo'i mwc thu laophan tram trenphan chenk lch gia Er!  tal san theo gia 
tráng dâu giá vO'i giá khO'i diem lheo quy djnh cüa Bô Tài chink) 

4,0 

Giãm lIt 20% tth len mitc lái da (ha lao djch vy dâu giá (khOng áp 
dyng d6i vol mitc thà laophân tràmphn chnh lch giá 14 là! san 

I, ,. ., ' theo gia trung dau gia vot gia kho'i diem theo quy €jnh cua Bo Tai 
chInk) 
Tiêu chI khác phu hçp vri tài san t1u giá do ngtrôi có tài san du giá 
quyt dnh 5 0 

1 Co tri sà, chi nhánh dóng trên dja bàn tinh Thai Nguyen 1,0 
2 Co 02 dAu giá vien có trInh d thc s tr& len 2,0 

3 
Trong nàm trithc 1in k dã t chi.rc du giá thành It that 03 cuc du giá 
cüng 1oi tài san vâi tài san dir kiên dixa ra dâu giá trén dja bàn tinh Thai 
Nguyen 

2,0 

X h . Tong so diem 100 

VI 
A P A Co ten trong danh sach cac to chirc dau gia tai san do B9 Ttr phap 

A cong bo 

1 CO ten trong danh sack cdc tJ c/uk dau gid tài san do B Twpháp 
cong bo 

Dü diu 
kiçn 

2 KhOng có ten trong dan/i sad: cac IJ chfrc dâu giá là! san do Bô Ta' 
phap cong bo 

. F dudieu 
kiên 
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