
IJBND THANH PHO THAI NGUYEN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
PHONGTAINGUYEN&MOITRIXONG Dc Ip - Tv do - Hanh phüc 

So:I4'65  /TB-TNMT Thai Nguyen, ngày tháng  5  nám 2022 

THÔNG BAO 
Kt qua Iiya ch9n t chuc du giá tài san 

Can cü Luât Dt dai nãm 2013; 
Can cü Lust Du giá tài san nãm 2016; 
Cn cü Nghj djnh s 43/201 4/ND-CP ngây 15/5/2014 cüa ChInh phü quy 

dnh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat  Dat dai; Nghi dnh so 148/2020/ND-CP 
ngày 18/12/2020 cüa ChInh phü süa diii mtt s Nghj djnh huóng dn Lut Dt dai; 

Can ciii Nghj djnh s 62/2017/ND-CP ngày 16/5/20 17 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tit mt s diu và bin pháp thi hành Lut Du giá tài san; 

Cn ciii Thông tix lien tjch s 14/201 5t! 1'LT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 
cüa Bô Tài nguyen và Môi trtthng, Bô Tu pháp quy djnh vic t chiirc thrc hin d.0 
giá quyn siir d%lng dt d giao d.t có thu tin siir diing dAt hoc cho thuê dAt; 

Can ciii Thông tix s 02/2022/BTP ngày 08/02/2022 cüa B Tix pháp huâng 
dn 1a ch9n t chiirc dAu giá tài san; 

Can ciii Quyt djnh so 4229/QD-UBND ngày 30/12/202 1 cüa UBND 
• A A A 7 A 9 9 9 9 -• tinh Thai Nguyen ye viec dieu chrnh, huy bo Ke hoch six dijng dat nam 2021 va 

A A A 9 A W 9 A P 19 phe duyet ke hoch six ding dat nam 2022 thanh pho Thai Nguyen; 
Can ciii Quyt djnh s 2026/QD-UBND ngày 3 0/8/2022 cüa UBND tinh 

Thai Nguyen v vic phé duyt giá khâi dim d th%rc hin dAu giá quyn sü 
ding dAt tai  dir an Khu dan cix duàng BAc Son kéo dài (doan tü xóm Cay Xanh 
xã Quyt Thing dn xóm Cao TrAng xã Phiiic Xuân, thành pM Thai Nguyen); 

Can ciii Quyt djnh s 5023/QD-UBND ngày 29/6/2018 cUa UBND thành 
pM Thai Nguyen v vic phé duyt diu chinh mt phAn và m& rng Khu dan 
cix &ring BAc Son kéo dài thuc dja phn xâ Phüc Xuãn, thành ph6 Thai 
Nguyen thành dir an: Khu dan cix duông BAc Son kéo dài (doan tir xóm Cay 
Xanh, xã Quyt ThAng dn xóm Cao Trâng, xA Phüc Xuân, thành pM Thai 
Nguyen) ben trái tuyn; 

Can ciii Quyt djnh s 5026/QD-UBND ngày 29/6/2018 cüa UBND thành 
ph6 Thai Nguyen v vic phe duyt diu chinh rnt phAn Va ma rng Khu dan 
cix throng Bac Son keo dai thuçc da phin xa Phuc Xuan, thanh pho Thai 
Nguyen thành di,r an: Khu dan cix du?mg BAc Son kéo dài (dotn tr xóm Cay 
Xanh, xã Quyt Theng dn xóm Cao Trang, xA Phüc Xuân, thãnh pM Thai 
Nguyen) ben phai tuyn; 
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Can ctr Quyt djnh so 6009/QD-UBND ngày 15/7/2022 cüa UBND thành 
phi Thai Nguyen v vic phê duyt phi.rong an du giá quyn scr dvng  dt  t?i  dir 
an: Khu dan cix dixng Bc Son kéo dài (do?n tü xóm Cay Xanh, xã Quy& Thng 
dn xóm Cao Trâng, xã Phñc Xuân, thành ph Thai Nguyen); 

Can  cu Quyt djnh s 6010/QD-UBND ngày 15/7/2022 cüa UBND thành 
ph Thai Nguyen v vic phê duyt du giá quyn sur ding dt tai  dir an: Khu 
dan cix &thng Bc Son kéo dài (don ttr xóm Cay Xanh, xâ Quyt Thing dn xóm 
Cao Trang, xã Phüc Xuân, thành ph Thai Nguyen); 

Can cü Thông báo s 1139/TB-TNMT ngày 31/8/2022 cüa Phông Tài 
nguyen và Môi trithng thành ph Thai Nguyen v vic 1ira ch9n  t  chüc dâu giá 
tài san; 

Xét Biên ban dánh giá tieu chI 1ira ch9n to chüc dau giá tài san dê thirc 
hin dau giá quyên sir di.,ing dat ti Khu dan cix dixing Bäc San kéo dài (don tr 
xóm Cay Xanh, xã 9uyêt Thang den xóm Cao Trang xã Phüc Xuân, thành phô 
Thai Nguyen) cüa To dánh giá các tieu chI lira chçn to chüc dâu giá tâi san ngày 
07/9/2022. 

Phông Tâi nguyen và Môi truàng thânh ph Thai Nguyen thông báo kt 
qua 1%ra chon to chüc dâu giá tài san, ci the nhu sau: 

I. KET QUA LVA  CH9N 
1. Ten, dja chi tO chüc dâu giá tài san dixqc hera chQn 
- Ten to chüc: Trung tam djch vi dâu giá tài san — Sâ Tu pháp tinh Thai 

Nguyen. 
- Dja chi: So 7, duông CMT8, phuông Trung Vuang, thành phô Thai 

Nguyen, tinh Thai Nguyen. 
2. Tong so diem cüa tO churc dâu giá tài san duçic 1ira ch9n: 88 diem. 
3. TO chirc dâu giá tài san bj tü chôi xem xét, dánh giá ho so kern theo 1 

do tü chôi (nêu co): Không. 
H. KET QUA CIIAM DIEM (bao om cã to chirc ttu iá thro'c Lu'a chon 

TT NQI DUNG Mire ti da 

Trung 
tm dich 

, 

vudãu 
gia tai 

san - S& 
Ttrpháp 

Cr s& vt cht, trang thit b cn thit dam bão ................... 
cho viçc dau gia doi voi 1ou tai san dau gia 23 0 20,0 

1 A A 9 7 A C'o su vIt chat dam bao cho vlçc dau gsa 11,0 1 

2 . • 9 9 •A
• Trang thief b1 can thief dam bao cho vic dau gsa 8,0 

3 Co trang thông tin d4n ti clang hogt dng 2,0 

Dd dwic co' quan có thâm quyênphê duy1 dü 
dieu kin thy'c hin hlnh thác dâu giá frrc tuyên 1 0 0,0 

5 Cóno'ilwutrfrhôsodâugiá 1,0 1,0 
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II Phu'o'ng an dâu giá khã tlii, hiu qua 22,0 

1 
Phwo'ng on dãu giO dê xu& vic t6 chd'c ctau gid 

dOng quy djnh cüaphdp Iuit, dam bOo tInh cong 
khai, minh bich, khOch quan 

4,0 4,0 

2 

Phwo'n' On du id dê xuãt thiti sian, dja diem 
ban, tiêp nhçmn ho so tham gia dOu,giá, dja diem 
tO chO'c cu3c dâu giO, buôi Cong bO giO thumn 

!r cho ngwo'i than, gia dau gia; hiii/i thu'c dau gia, 
btthc giá, so yang dâu gid có tIn/i k/ni tizi và hiu 
quO cao 

4,0 4,0 

Phwo'ng On dâru  giO dêxulh cách /hfrc bOo m91 
thong tin, chong thong dong, dim gia 4,0 4,0 

4 
P/urong On dâu gid dê xuát them cOc dja diem, 
hInh thá'c niêmyét, thông báo cong khaikhOc 

P A A • A a . a . p nham tang mwc it9 pho bien thong tin dau gia 
4,0 4,0 

5 
Phwo'ng On diu giO dê xuát giOi p/nip dam bOo an 
toOn, an niiili tr?It  tr cho v&c  to char t/zrc /iin 
dau gia 

3,0 3,0 

6 
Plnt'o'ng On dâu gid dêxut cOc giOiphOp gidi 
quyêt các thnh huôngphdt sinh trong quO trinh tO 
char thFc h4n v4c dâu gid 

3,0 3,0 

Nãngiic,kinh nghim và uy tin ella M chti'c 
dau gia tai san 45,0 36,0 

1 
Trong nOrn trithc lien kê dã thrc hin hip dong 
dch vy it/lu gid cling loqi tài sOn vói lài sOn dF 
kien dua ra dau gia 

6,0 
4,0 

2 

Trong nOm lrithc Pen  kê dO to char dáu giO 
thành cOc cu3c dâu giá càng loqi tài sOn vó'i lài 
sOn dr kiln din, ra it/lu gid Co mar chênh lch 
trung blnh giO'a gid tráng dâu giO so vfri giO khOi 
diem 

18,0 

12,0 

Thin gian hoqt d3ng trong linh vrc du gid lài 
sOn tInh tir thai diem có Quyet it/nh than/i llp 
hoc dwic cap Giây ctOng kj hoqt dng (Giây 
chwng nh,qn dang ky kinh doanh dot vo'i doanh 
nghiçp a'âu gid tài sOn du'ic than/i 41p tru'inc ngày 
Lu/li Dâu gid tOi sOn cô hz4u lrc) 

5,0 

5,0 

4 So lwing it/lu gid viên cOa to chã'c dâu giO tài sOn 3,0 3,0 
Kinh nhim han/i nghê cOa daAu  giO viên cOa to 
chwc dati gia tai san 4,0 4,0 

6 
N3p thuê thu nhlp doanh ngI,ip /ioc dOnggOp 
vào ngân sdch Nhà nu'ó'c irong nOm trwO'c lien 
kê, Ira thuê gia 14 gia tOng 

5,0 
4,0 

D3i ngü n/ian viên lam vic theo hrp dông lao 
d3ng 

3,0 



A Dinh Cong Ich 
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8 
o ngu'ôi 41p st hank ngh trong to char dâu 

giá tài san trong nàrn irithc lien kê hoc nàm n& 
ho so tàng kj tham gia lra ch9n 

1,0 
1,0 

A ., . r A ., ,. Thu lao dch  viii dau gia, chi phi dau gia tai san 
phil hçrp 5 0 5,0 

Bang mác thà lao djch vy dOu giá theo quy djnh 
cáa BO Tài chInk 3 0 

2 

' o ' A. • A Giam dwoi 20/ mire toi da thu lao dich vu dau 
giá (khOng áp dyng dôi vói mar thà lao p/iOn 
tram trên phân chênh &ch gid trj tài san theo giá 
tráng dâu giá vó'i giá k/iói diem theo quy ctjnh 
cáa Bf3 Tài chInk) 

4,0 

3 

Giãm tfr 20% trö len mac tti cia thà lao djch vy 
dOu gui (khôn' dp dyng dái vói iná'c (ha lao 
phân tram p/iOn chnh &ch giá trj tài san theo 
giá tráng dOu giá vói giá khôi diem theo quy djnh 
cáa Bô Tài chink) 

5,0 

5,0 

V 
Tiêu chI khác phü hç'p vói tài san du giá do 
ngu'ôi có tài san du giá 
quyt dnh 

5,0 
5,0 

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

2 Co 02 du giá viên có trInh dO thac s trô len 2,0 2,0 
Tron näm truâc 1in k dã t6 chirc du giá thành 
It nhât 03 cuc dâu giá cüng loi tài san vâi tài san 
d kien dira ra dau gia tren da ban trnh Thai 
Nguyen 

2,0 

2,0 

A A .A Tong so diem 100,0 00 00, 

Co ten trong danh sách các to chtic dâu giá tài 
san do Ho Tu pháp cong b 

, A . , , . Co ten trongdanh such cue to c/nrc dau gia tal 
, A A san do B9 Twphap cong bo 

. .. Du dteu kien 
. A Du dieu 

kien 

2 KhOng có ten trong dank sách cdct6 char dcu 
giá thu san do B3 Tirpháp Cong bô 

Không dü 
diu kin 

PhOng Tai nguyen và Môi trithng thành phÔ Thai Nguyen thông báo kt 
qua lira ch9n to chüc dâu giá tài san dê các &m vi biêt và thirc hin./. 
Noi ,,hIn: 
- UBND thành ph; 
- Cong thông tin din tfr quc gia v 
dâu giá tài san; 
- Cong thông tin din tcr thành phô; 
- Luu: ThMT. 
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