
UBND THANH PHO THAI NGUYEN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
PHONGTAINGUYEN&MOITRNG Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S&  44W/TB-TNMT Thai Nguyen, ngày O tháng  9 nám 2022 

ThÔNG  BAO 
Kt qua 1ra chçn t  chfrc  du  giá tài san 

Can cü Luât Dt dai nãm 2013; 
Can cir Lu.t Dâu giá tài san näm 2016; 
Cáncü Nghj djnh so  43/20141ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü quy 

djnh chi tiêt thi hành mt so  diêu cüa  Lust  Dat dai; Ngh.j djnh so  148/20201ND-CP 
ngày 18/12/2020 cUa ChInhphü sira dôi mt  so  Ngh djnh hLr&ng dk Lust Dat dai; 

Cncü Nghj djnh so  62/2017/ND-CP ngày 16/5/2017 cüa Chinh phil quy 
djnh chi tiêt  mOt  sO diêu và bin pháp thi hãnh Lut Dâu giá tài san; 

Cn cü Thông tii lien Ijch  so  14/2O15iTFLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 
cia BO Tài nguyen  va Môi tri.thng, BO Tu phap quy djnh vic to chüc thirc hin dâu 
giá quyên sil ding dat dê iao  dat  có thu tiên sà dng dat hoc cho thuê  dat; 

Can cü Thông tix so  02/2022/BTP ngày 08/02/2022 cüa BO Tu pháp hixâng 
dan Iira ch9n to chüc diau giá tài san; 

Can cir Quret djnh  so  4229/QD-UBND ngày 30/12/2021 cüa UBND 
tinh Thai Nuyén ye vic diêu chinh, hüy bO Kê hoch sü ding dat nàm 2021 và 
phé duyt kê  hoach  sü ding dat nam 2022 thành phô Thai Nguyen; 

Can cü Quyet djnh so  2028/QD-UBND ngày 3 0/8/2022 cüa UBND tinh 
Thai Nuyên ye vic phê duyt giá kh&i diem dé thirc hin dâu giá quyên si'r 
dimg dat  t?i  dir an Khu dan cu  so  3 xA Huông Thiiqng, thành phô Thai Nguyen; 

Can cir Quyêt djnh  so  4925/QD-UBND ngày 09/6/2020 cila UBND thành 
phô Thai Nguyen ye vic phé duyt do an quy hoch chi tiêt Khu dan ctr so 3, xA 
Hu6ng Thirqng; 

Can ci Quyêt djnh  so  103?6/QD-UBND ngày 06/11/2020 cila1JBND 
thanh pho Thai Nguyen ye vicphe duyt d an dau ti.r xay drng: Khu dan cu so 
3, xA Huông Thu.rqng, thành,phô Thai Nguyen; 

Can cü Quyet djnh so  5723/QD-UBND này 06/7/2022 cila UBND thành 
phô Thai Nuyên ye vic phê duyt phuo'ng an dâu giá quyên si'r ding  d.t tui mt 
so ô, thàa dat Khu dan cii so  3, xA Huông Thi.rçing, thành phô Thai Nguyen; 

Can cir Quyet djnh  so  5724/QD-UBND nay 06/7/2022 cüa UBND thành 
phô Thai Nguyen ye vic phé duyt dâu giá quyên sü during dat ti  mOt  so ô, thi:ra 
dat Khu d cii  so 3, xã Huong Thuçing, thành phô Thai Nguyen; 

Can cü Thông báo so i 1421FB-ThMr ngày 31/8/2022 cüaPhông Tài nguyen 
và Môi trixông thành phô Thai Nguyen ye vic 1%ra chn to chüc dâu giá tài sãn 

Xét Biên ban dánh giá tiêu chi hra chon to chIrc dâu iá tâi san dê thuc 
hin d.0 giá quyn sfr diing dt ti Khu dan cu s 3, xA Huông Thuçrng, thành 
phô Thai Nguyen cüa To dánh giá các tiêu clii lira ch9n to chüc dâu giá tài san 
ngày 07/9/2022. 

Phông Tài nguyen và Môi tnthng thânh phô Thai Nguyen thông báo kt 
qua 1ra chn to chIrc dâu giá tài san, cii the nhu sau: 

I.KETQUAL!IACH9N 
1. Ten,  dla  chi to chixc dau gia tai san duçc  lva  chQn 
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- Ten t chirc: Trung tam djch vi d.0 giá tài san — Sâ Tu pháp tinh Thai 
Nguyen. 

- Dja chi: So 7, dung CMT8, phng Tri.rng Vuong, thành phô Thai 
Nguyen, tinh Thai Nguyen. 

2. Tong so diem cüa to chic dâu giá tâi san dizc 1ira chçn: 88 diem. 
3. TO chtc dâu giá tài san bj tü chôi xem xét, dánh giá ho sa kern theo 1 

do tü chôi (neu co): Không. 
II. KET QUA CHAM DIEM (bao om ca to chtrc dau ia diro'c hra chon) 

TT NOI DUNG Mtrc toi da 

Trung 
tam djch 
vudâu 
:, gia tai 

sãn-S& 
Tirpháp 

I 
Co' so' vit chat, trang thiet b! can thiet dam bao 

. .', . .. . '. - .' cho vlec dau gia doi voi 1oi tai san dau gia 
,. ( 

1 Co' só vit chtt dam bdo cho vic &u giá 11,0 11,0 
2 Trang thiEt bj cn thieAt  dam bão cho vic dãu giá 8,0 8,0 
3 Co trang thông tin d&n  tfr dang hoyt dng 2,0 0,0 

Dd diqn co quan có thm quynphê duyt dü 
dieu ksn thrc hiçn hinh thwc dau gsa trrc tuyen 1,0 0,0 

5 Co noi Isru trfr h diu giá 1,0 1,0 
II Phiro'ng an dau gia kha thi, hiçu qua 22,0 22,0 

1 
Phwong an dtu gid d xut vic tj char du giá 
dáng quy djnh cüaphdp luit, dam bão tInh cong 
khai, minh bqch, k/sac/i quan 

4,0 4,0 

2 

Phsro'ng an dâu giá d xuât thôi gian, dja diem 
ban, tiêp nhin hO so' tharn gia dâu gid, dja diem 
to chá'c cuc dâu giá, buOi cOng bô gid thln4ii 
cho ngwo's tham gsa dau gsa; hinh thsrc dau gia, 
bithc giá, sO vông dâu giá có tInh k/ïá Ihi và hiu 
qua cao 

4,0 4,0 

PhWo'fl an dau giá dê xuât cads thá'c bdo mzt 
thong tin, c/song thong dong, thm gsa 4,0 4,0 

4 
Phwo'ng an dâu giá d xuât them cdc dja dim, 
hlnh thá'c niêm yEt, thông Mo cong khai khác 
nhm tang mic dphô biên thông tin thu gid 

4,0 4,0 

5 
Phwo'ng an dugiá dxutgiãiphdp dam Mo an 
toàn, an ninh trit ty' c/so vic tJ char thy'c hin 
dâugiá 

3,0 3,0 

6 

A' s, A , .,. . s',. Phuong an dau gsa de xuat cac gsa: phap gsa: 
A A . S IS quyet cac tin/i huongphatssnh trong qua trinh to 

chu'c thrc hiçn vic dau gsa 
3,0 3,0 
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Nàng liyc, kinh nghim  Va  uy  tin cüa t chfrc 
dau gia tai san 45,0 36,0 

Trong nâm trtthc litn k dd thtc hin h9p dông 
djch vi dãu giá càng logi tài san vó'i tài san dr 
kiln dwaradiugid 

6,0 4,0 

2 

Trong nám trwô'c lien kê dâ hi chá'c du giá 
thành cdc cu5c dtu gid càng Ioai tài san vri liii 
san dr kiln dwa ra du gid có m&c chênh lch 
trung blnh gifra giá tráng dtu gid so vó'i giá khii 
diem 

18,0 12,0 

Tithi gian hogtd3ng Irong linh vrc dãu gid tài 
san t,nh 1w tho', diem co Quyet ijnh thank lgp 
hoàc dwçrc cp Giy dâng kj hog! d3ng (Giy 
chá'ng nhmn dàng 1g5 kinh doanh di vó doanh 
nghip (thu giátài san dwgc thành 1ip trwó'c ngày 
Luçzt Dau gui 1w san co hsu lye) 

50 50 

4 A . •. , A , A . , . So iu'çrng dau gui vien cua to chwc dau gsa Las san 3,0 3,0 

5 Kinh nghim hank ngh cáa da1u giá viên cüa Ia 
A .,,. chwe dau gsa las san 4,0 4,0 

6 

A I A .A Nop thue thu nhgp doanh nghsp hogc 
vao ngan sach Nha nsruc trong nam trwo'c lien 
kê, Iris' thu1 gia trj gia tang 

5,0 4,0 

Di ngfl nhân viên lam vic theo hgp (tang lao 
(tong 3 0 3 0 

8 
Co ngithi  lip  ss' hành ngh trong Ia c!th'c (thu 
giá tài san trong nâm trithc lin kê hoc nám n3p 
hO so' (tang kj tham gia l(ra chçn 

1,0 1,0 

Thu lao djch vy du giá, chi phi du giá tài san 
phühç'p 0 5 0 

Bang mac thà lao djch vy (thu giá theo quy djnh 
cisa Bô Tài chInk 3 0 

2 

GiOm dwO'i 20% mac thi da this lao dick vu (thu 
giá (không áp dyng (thi vó'i mac Ehàlaophn 
tram trenphan chenh icc/i  gsa Er! las san theo gsa 
lráng dâu giá vOi gid khOi diem theo quy dinh 
cisa Bô Tài chIn/i) 

4,0 

3 

.'
'

9 A I. . Giam hr 20% tro len mire 101  da thu lao dick  vu 
(thu giá (khôn; áp dyng (thi vái má'c this lao 
phân trámphân chnh lch giá trj tài san theo 
gid tráng (thu giá vói giá khOi diem theo quy djnh 
cisa B5 Tài  cht'nh) 

5,0 5,0 

V 
Tiêu chI khác phü h9'p vói tài san du giá do 
nguô'i có tài san du giá 
quyt dnh 

5,0 5,0 
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1 
Co tn sà, chi nhánh dong trên dja bàn tinh Thai 
Nguyen 

1 0 1 0 

2 Co 02 du giá viên có trInh dO thc s tth len 2,0 2,0 
Trong nàm tnrâc 1in k dã t churc du giá thành 
it nhât 03 cuôc d.0 gia cüng loai tai san voi tai san 
dir hen dira ra dau gia tren da ban trnh Thai 
Nguyen 

2,0 2,0 

c .x Tong so diem 100,0 88,0 

VI 
Co ten trong danh sách các t chfrc du giá tài 
san do B9 Tir phap cong bo 

1 
F F F F F Co ten trong dan/i sach cac to chu'c daugza tal 

A san do Bo Twphap cong bo 
. ., 

Du ctieu kien 
9 Du dieu 
kien 

2 
Không Co ten trong dan/i sac/i cdct chi'cc dâu 
gia 1w san do B9 Twphap cong bo 

Khongctü 
dzeu kiçn 

Phông Tài nguyen và Môi trung thành phô Thai Nguyen thông báo k& 
qua 1ira chpn to chirc dâu giá tài san dé các &m vj biêt và thirc hin.I. 

No'inhân: 
- UBND thành phc; 
- Cong thông tin din tfr quôc gia ye 

dâu giá tài san; 
8 8 - Cong thong tin diçn tir thanh pho; 

- Liru: TNMT. 

TRI!OG PHONG 

Thnh Cong Ich 
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