
UBND THANH PHO THAI NGUYEN CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
PHONGTAINGUYEN&MOITRU'4G Dc 1p - Tr do -  Hnh phüc 

S: 1 141/TB-TNMT Thai Nguyen, ngày 31 tháng 8 nám 2022 

THÔNG BAO 
V vic Itra ch9n t chrc du giá tài san 

CAn cü Luât D,t dai nAm 2013; 
CAn dr Lust  Du giá tài san nAm 2016; 
Can ci1r Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa Chinh phü quy 

djnh chi ti& thi hành mt so diêu cüa Lut Dat dai; Nghj djnh s 148/2020/ND-CP 
ngày 18/12/2020 cüa ChInh phü süa d& mOt  so Nghj djrih huâng dn Lut Dat dai; 

CAn cir Nghj djnh so 62/2017/ND-CP ngày 16/5/20 17 cüa Chmnh phü quy 
djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành Lut Du giá tài san; 

CAn ctr Thông tu lien tjch s 14/201 5111'LT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 
cüa B Tài nguyen và Môi trtthng, BO Tu pháp quy djnh vic t chüc thirc hin dau 
giá quyn sCr diing dt d giao dAt có thu tiên sü diing dAt hoc cho thuê dAt; 

CAn cx Thông tu s 02/2022/BTP ngày 08/02/2022 cüa Bô Tu pháp hu&ng 
dAn 1ra ch9n t churc dâu giá tâi san; 

CAn cir Quyêt djnh so 4229/QD-UBND ngày 30/12/2021 cUa UBND tinh 
Thai Nguyen ye vic diu chinh, hüy bô Kê hoach  sr ding dAt nAm 2021 và phé 
duyt k hoach  sr dicing dAt nAm 2022 thành ph Thai Nguyen; 

CAn c Quyêt djnh so 2034/QD-UBND ngày 3 0/8/2022 cüa TJBND tinh 
Thai Nguyen ye vic phê duyt giá khñ diem dé thrc hin dâu giá quyn sü 
dung dAt tai d an Khu dan cu lien t 13, 19, 23 phithng Phü Xá, thành phô Thai 
Nguyen; 

CAn cir Quyt djnh s 11619/QD-UBND ngày 25/10/20 17 cüa UBND 
thành phô Thai Nguyen v vic phe duyt do an Quy hoach chi tiet Khu dan 
cu lien to 13, 19, 23 phuông Phü Xá, thành phô Thai Nguyen; 

Can cü Quyt djnh s 93 14/QD-UBND ngày 31/10/2018 cUa UBND thành 
ph Thai Nguyen v vic phe duyt dr an dAu tu xây drng cong trinh: Khu tái djnh 
cu lien t 13, 19, 23 phthng Phü Xá, thành ph Thai Nguyen (Giai don I); 

CAn cir Quyt djnh s 6007/QD-UBND ngày 15/7/2022 cüa LTBND thành 
ph Thai Nguyen v vic phé duyt phuong an dAu giá quyn sir ding dAt tai  dir 
an: Khu dan cu lien t 13, 19, 23 phithng Phü Xá, thành ph Thai Nguyen; 

CAn c Quyt djnh s 6008/QD-UBND ngày 15/7/2022 cüa UBND thành 
ph Thai Nguyen ye vic phe duyt dâu giá quyn sr ding dat tai  dir an: Khu 
dan cu lien t 13, 19, 23 phithng Phü Xá, thành ph Thai Nguyen; 

Phông Tài nguyen vã Môi truèng thành phô Thai Nguyen thông báo lra 
ch9n to chüc dâu giá tài san, cii th nhu sau: 

A .. 1. Ten, da  chi dorn V Co taL san dau gia 
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A P . 9 A 1 A A A P A Ten &m V co tai san dau gia: Uy ban nhan dan thanh pho Thai Nguyen. 
Ten don vj duc giao t chIrc thirc hin du giá quyn sir d1ing dat: Phông 

Tài nguyen và Môi trithng thãnh phô Thai Nguyen. 
Dja chi: S 10, dithng Nguyn Du, phumg Thing Vuong, thành phô 

Thai Nguyen, tinh Thai Nguyen. 
2. Ten tài san, s hrqng, chat hrqng cüa tài san du giá. 
-  Ten tài san du giá: Quyên sCr dtng d.t tai  dr an Khu dan cu lien to 13, 

19,23 phuing Phü Xá, thành ph Thai Nguyen. 
-  S lucing tài san dâu giá: 27 ô dat. 
- Mic dIch sü ding dat: Dt a do thj. 
- HInh thirc sir diing: Nhà rnrâc giao dt có thu tin si'r ding dt thông qua 

du giá quyn sCr diing dAt. 
- Th?yi han  sir dicing: Lâu dài. 
-  Chat hrcing tài san dAu giá: Các 0 dAt dã duçic thirc hin xong cong tác thu 

hôi dAt, bi thuang, h trçl giái phong mt bang (m,t b&ng sach). 
3. Giá kh&i dim cüa tài san dAn giá. 
Xác djnh theo Quy& djnh so 2034/QD-UBND ngày 30/8/2022 cüa UBND 

tinh Thai Nguyen ye vic phê duyt giá khâi dim d thrc hin dAu giá quyên s!~ 
diing dAt tai  d%r an Khu dan ci.r lien t 13, 19, 23 phi.rang Phü Xá, thành phô Thai 
Nguyen. 

* . P 4. Tieu chi hra chQn to chu'c dau gia tai san. 
-  T chirc dâu giá tài san duçc dánh giá, ch.m diem dua theo các nhóm 

tiêu chI duqc quy djnh t?i  Diêu 3, Thông tu so 02/2022/TT-BTP ngày 
08/02/2022 cüa B Tu pháp, cii the nhu sau: 

+ Co s& vat chat, trang thit bj cn thit báo dam cho vic Mu giá dôi vOi 
loai tâi san Mu giá. 

+ Phuong an Mu giá khá thi, hiu qua. 
+ Nang 1irc, kinh nghim và uy tin cüa t chüc ctâu giá tâi san. 
+ Thu lao djch vu Mu giá, chi phi dâu giá tài san phü hcip. 
+ Co ten trong danh sách các t chüc ctu giá tài san do B Tu pháp cOng b. 
+ Các tiêu chI khác phü hçp vói tãi san Mu giá do ngu&i có tài san dâu giá 

quyt djnh. 
-  Phông Tài nguyen và Môi tri.rông thành phé Thai Nguyen can cü thông 

tin trong h so dang k tham gia 1ira ch9n t chüc dâu giá tâi san dê châm diem 
theo tht ca các tiêu chI quy djnh tai  Bang tiêu chI dánh giá, chm dim tO cht'rc 
dâu giá tài san kern theo Thông báo nay và xCr l các tInh huong theo quy djnh 
tai Diu 5, Thông tu so 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 cüa Bô Tu pháp. 

(Co Bang tiêu chI dánh giá, chám diem td chzc dau giá tài san kern theo) 
5. H so' dãng k tham gia hya ch9n t chu'c Mu giá tài san: 
-  Van ban dê nghj tham gia la ch9n t chi.rc Mu giá tài san. 
-  H so pháp l, co S& vt chat, trang thit bj cn thit báo dam cho vic 

Mu giá cüa to chirc Mu giá. 
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- Phuang an ctu giá khá thi, hiu qua. 
- H so nãng 1rc, kinh nghim và uy tin cUa th chirc du giá tài san. 
- Thu lao djch vii dâu giá, chi phi dâu giá tài san phü hqp. 
- Các tãi 1iu khác kern theo Bang tiêu chI dánh giá, châm diem to chüc 

dâu giá tài san. 
(Ta chi'c dá'u giá tài san t chju trách nhim v tInh day dz, chInh xác 

cza các thông tin trong ho sa dáng kj tham gia Wa chQn và phái chiu hqu qua 
bait iqi do kê khai khóng dcy th., khOng chInh xác thông tin quy dinh tgi Diu 5, 
Diêu 6, Thông tir sá 02/2022/T17'-BTP ngày 08/02/2022 cia Bô Tu'pháp). 

6. Tho'i gian, dja dim np h so' (lang k32 tham gia t chic du giá 
- Thñ gian np h so (lang k tham gia t chrc du giá: T chüc Mu giá 

tài san np h so trong thai gian 03 ngày lam vic k tü ngày Thông báo v vic 
1ia chn t chüc Mu giá tài san. Np trong gi hành chInh). 

- Dja dim np ho so: Phông s 13, Phông Tài nguyen và Môi trung 
thành phô Thai Nguyen. 

Dja chi: S 10, duô'ng Nguyn Du, phuing Tnrng Vtrong, thành ph 
Thai Nguyen, tinh Thai Nguyen. 

Ngi.thi dn np ho so phái mang theo giây gki thiu, chüng minh nhân 
dan hoc can cithc cong dan. 

Ghi chi 
- Ho sa dàng k tham gia tO chtc dá'u giá lam thành b5, in bIa, dóng 

thành quyn. 
- KhOng hoàn 4ii h so' di vó'i hi so' khOng duv'c ly'a chpn. 
- TO chic dáu giá tài san có sO dkm cao nMt theo tá"t cá các tiêu chI quy 

dfnh tgi Bang tiêu chI dánh giá, chám dié'm tO chi'c dáu giá tài san sê du'o'c 4ia 
chQn dé tá chz'rc dá'u giá tài san. 

Phông Tài nguyen và Môi truông thành ph Thai Nguyen thông báo d 
các t chirc Mu giá tài san biêt và (lang k./. 

Niinhmn: TRU1NG PHONG 
- UBND thành phô; 
- Cng thông tin din tü quc gia v 
dÁil giá tài san; 
- Cong thông tin dién tr thânh phô; 
- Luu: TNMT. 
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IIANG TIU CHI DANH GIA, ClAM DIEM TO CHI5C DAU GLA TAI sAr 
(Kern theo Thông báo so/I t)  /TB-TNMT ngày , tháng nàm 2022 

iM NjU'üa Phôn Tài n.uyên và Mói trztô'n2 thành phô Thai N.uyên) 

TT 
04j NQI DUNG 

• 

Mire ti 

Ci so vat chat, trang thiet b can thiet dam bao cho vice dau gia dot 
vw Ioii tài san du giá 

23 0 

1 Cu so' vlt chat dam bão c/to v&c  du giá 11,0 

• 
Co try sà n djnh, dja chi rö rang kern theo thông tin len he (s diên 
thogi, fax, dja chi tint din tz- ...) 

6 0 

• 
1 2 

Dja chi ban, tiêp nhn ho so' tharn gia dâu giá thtçic bô trI 6' vi trI cong 
khai, thuç2n tin 

5 0 

2 Trang 1hièt bj cn thieAt  dam bão cho vic duJu giá 8,0 

2 1 
• 

Co may in, may vi tInh, may chiê'u, thIing dyngphié'u trá giá báo dam an 
toàn, báo mt và các phu'o'ng tin khác báo dam cho vic daAu  giá 

4 0 

2 2 
Co he thông camera giám sáthoàc thiêt bi gin hznh tal no'i ban, tiêp nhán 
ho so' tham gia dau gia, no'i to chwc CUQC dau gia 

4,0 

3 - 2O trang thông fin din tü dang hoqt d3ng 2,0 

4 
Dä dwic co' quan có fliuJm quytn phê duyt dü ditu kin thrc hin hInh 

• A •. A thwc dau gui trrc fuyen 
1,0 

5 CO no'i iwu trfr h so' duJu gid 1,0 
Phiro'ng an du giá khã thi, hiu qua ('Thuyé't minh dcy di nç3i dung 
trongphu'o'ng an) 

22 0 

1 
A •A .. • P/twang an dau gui tie xuat viçc to chwc dau gui dung quy ãjnh cua 

p/tap Iult, darn bOo tIn/i Cong khai, rninh b(lch, khách quan 
4 0 

2 

• A •, A . • . • A • • A A Phu'o'ng an dau gui tie xuat f/un gian, ija diem ban, tiep nh,n ho so' 
A A A V A A • • A • A A . thom gia dau gui, dyt diem to chwc cu9c dau gia, buot cong bo gui 

thuân 4ri c/to ngwO'i iii am gia ti/lu giá,' hInh thO'c duJu giá, btthc gid, SJ 
vong dau gui co tinh kha f/ti va hiu qua coo 

4 

P/twang On duJu giO d xuuJt cOch thO'c bOo niir thông tin, chuJng thông 
dong, dun gui 

4,0 

4 

•. A A • A • A A Phwung an dau gia tie xuat them cac tja diem, h:nh thwc niem yet, ,  
thông bOo cong khai khOc n/iOn, tOng mar d5phô biên thông tin dâu 
gui 

4,0 

5  
P/twang On duJu gid d xuuJt giOiphOp dam bOo an toàn, an ninh trât fir 

• A A • 'A A •, 
cho vic to chu'c thrc hin daugia 

3,0 

6 
P/twang On duJu giO d xuuJt các giOi p/tOp giOi quyeAt  cdc tlnh huuJng 
phát sinh trong quO trInh to char thrc hin vic dâu giO 

3 0 

III Näng bye, kinh nghim và uy tin cüa ti chüc du giá tài san 45,0 

1 

Trong nOm trwO'c lien kê dd thrc hin hYp dông djch vy dâu giO càng 
loai tài sOn vOl tài sOn dy kiên dwa ra dâu giO (To char dâu giO tài sOn 
1it kê tat cO cOc cuc ti/lu giá tài sOn dO thy'c hin. NgwOi cO tài sOn 
khOngyêu câu np ban chlnh hoc bàn sao hip ding) 

6 0 
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Chichn chibn dièm m3I Irong các lieu chIl.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoc 1.5 

1.1 Dzrài 03 hçxp ctng (bao gm trttàng hQp khóng thzzc hiçAn  hçip dng nào) 2,0 

1.2 Tft 03 hcp dng dé'n dithi 10 hçip dng 3,0 

1.3 Tir lohcip dngdé'n dlthi20hQp&ing 4,0 

1.4 Ti'20 hçrp dng den dtró'i 30 hcip &ng 5,0 

1.5 Tir30hQpdngfr&lên 6,0 

2 

Trong nám irithc lien kê dii to chfrc dâu giá thank các cu5c dâu g!á 
càng lozi tài sin vô! là! sin dy kiên dwa ra dâu giá có mfrc chênh &ch 
trung blnh g!fra g!d lring dáu g!i so vói giá khö! diem (To chiv dâu 
giá tài sin lift kê tat ci các cu3c dâu giá là! sin dii lh(rc hin. Ngwô'i có 
tài sin khôngyêu cu n3p bàn chInk hoc bàn sao hip dông) 
Chichçin châm diem ml trong các lieu ch12.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoc 2.5 

180 

2.1 Dithi 20% (bao gm triràng hQp khóng Co chênh loch) 10,0 

2.2 Tz'r20%dendzthi40% 12,0 

2.3 Tir 40% dé'n dithi 70% 14,0 

2.4 lIt 70 % den dithi 100% 16,0 

2.5 Tic100%tràlên 18,0 
I 9 

Thai gian hoyt d3ng trong link vwc dau gid là! sin tInh tfr 11th'! diem có 
Quyl djnh thành 41p hoc duVc cap Giy ding kj hoyt d5ng (Gi4y 

I p . A'. . A A 9 0 9 chwng nhyn dang ky kink doanh do, vo'i doanh ng/np dau gia lal san 
du1ic thank 41p trithc ngày LuIt Dâu gii lài san cô hiu ly'c) 

3.1 DzthiO3nim 3,0 

3.2 Tzt 03 nám dèn dithi 05 nim 4,0 

3.3 Tir 05 nám Ira len 5,0 

So lu'(Yng dâu g!i v!ên cia to chic dâu g!á là! san 
9 A' A A F A I ' 

C/u chpn cham diem m91 trong cac lieu clv 4.1, 4.2 hoyc 4.3 

4.1 0ldaA'ugiávien 1,0 

4.2 lIt 02 dé'n dithi 05 &iu gii viên 2,0 

4.3 Tir 05 di'u gia viên trà len 3,0 

5 

Kink nghim hank ngh cia dilu g!i viên cia lEi chic du g!i là! sin 
(TInh tic lho'i diem dwic cap The cia dâu giá v!ên theo Nghj djnh s6 
05/2005/ND-CF ngày 18/01/2005 cia ChInk phi ye bin dâu giá là! sin 
hoc ding k35 dank sick dâu giá viên lyi So Twphip theo Nghj djnh so 

17/2010/ND-CF ngày 04/03/2010 cia ChInk phi v ban dâu gkI là! sin 
hoc The dâu g!d v!ên theo Luit Dâu g!i là! sin,) 
Ch1ch9n châm diem m51 lrong các l!êu ch15.1, 5.2, /ioc 5.3 

4,0 

5.1 Khóng cO dciii giá viên CO thô'i gian hành ngh tIc 03 nim tth len 2,0 

5.2 TIc 01 dé'n 02 di"u giá vien có thai gian hành ngh tIc 03 nám Ira len 3,0 

5.3 TIc 03 dá'u giá vien tr& len cO thai gian hành ngh tIc 03 nám Ira len 4,0 
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6 
N3p thul thu nhip doanh nghip hocdónggóp vào ngân sack Nhà 
nithc trong nám irithc lien kê, lrfr lb uê gia frj gia lang 
CM chç'n châm diem mOE  trong các lieu chi 6.1, 6.2, 6.3 hoc 6.4 

5,0 

6.1 Dwái50triudng 2,0 

6.2 Tu 50 triçu dong den dun 100 triçu dong 3,0 

6.3 Ti 100 triu dng dê'n dwài 200 triu dng 4,0 

6.4 Tz't 200 triu dng trà len 5,0 
Duingü nhân viênlàm vic lheo hip dôngiao ding 
Clii ch9n cham diem m91 trong cac lieu c/u 7.1 hozc 7.2 

3,0 

7.1 Dithi 03 nhán viên (hao gim tru'àng hQp khóng Co nhân vien nao) 2,0 

7.2 T1 03 nhân viên trà len 3,0 

8 
Co nguè'i 41p sr hank ngh trong ui c/zá'c diu giá tài san trong nàm 
tru'ó'c lien k hoc nám nOp  he s1 dàng k35 (ham gia lra ch9n 

1 0 

Thu lao dch v1i du giá, chi phi du giá tài san phü hp 
C/u ch9n cham diem m91 trong cac lieu clii 1, 2 hoic 3 

5,0 

1 Bing mfrc (ha lao djch vi diu giá theo quy djnh cüa BO  Tài chInh 3,0 

2 
Giám dithi 20% mac 1ii da thà lao djch vi du giá (không dp dung di 
vOi mac (ha laophân tram trênphân chênh lch giá trj tài san theo gid 
(rang dâu giá vO'i giá khO'i diem lheo quy djnh cáa B3 Tài chInk) 

4,0 

GiOm tfr 20% trO len mac t6i da thu lao djch vy du giá (khong áp 
dyng dôi vO'i mO'c thà !ao phin tram phtn chnh lch giá trj tài san 
theo gsa (rung dau gsa vo's gsa khoi diem lheo quy iijnh cua Bo Tas 
chInh) 

5,0 

Tiêu chI khác phil hçrp vói tài san du giá do ngtrôi có tài san du giá 
quyt djnh 5,0 

1 Co tnt sâ, chi nhánh dóng trên dja bàn tinh Thai Nguyen 1,0 

2 Co 02 Mu giá viên có trInh do thc s trâ len 2,0 

3 
Trong näm trithc lien ké dã t chüc Mu giá thành It nht 03 cuOc  Mu giá 
cilng loai tài san vi tài san dr kiên dua ra dâu giá trén dja bàn tinh Thai 
Nguyen 

2,0 

A A A Tong so diem 100 

VI 
F * A A . , . . ., Co ten trong danh sach cac to chuc dau gia tai san do B9 Tii phap 

A cong ho 

1 
Co ten trong dank sack các Iii chá'c diu giá tài san do Bô Tu'pháp 
cong bo 

Dü diu 
kiçn 

2 
A K/song co ten trong dank sack cac to chwc dau gsa las san do Bo Tic 

phap cong bo 

K/song 
. 

dudieu 
kiên 
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