
UBND THANH PHO THAI NGUYEN CONG HOA xA  HQI CHU NGHIA VIT NAM 
PHONGTAINGUYN&MOITRUONG Dc Ip - Tr do  -  Hnh phüc 

S6: iU/TB-TNMT Thai Nguyen, ngày tháng  9 nàm 2022 

THÔNG BAO 
, h • • 

Ket qua lwa ch9n to chirc dan gia tai san 

Can eli Lut Dt dai nãm 2013; 
Can cli Lut Dâu giá tài san nAm 2016; 
Can cü Nghj djnh so 43/2014/ND-CP  ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü quy 

dinh chi tit thi hành môt so diêu cUa Lut Dat dai; Ngh.j djnh so 148/2020/ND-CP 
ngày 18/12/2020 cüa Chinh phi slra dôi  mOt  so Nghj djnh huOng dan  Lust  Dt dai; 

Cãncü Nghj djnh so 62/20171ND-CP ngày 16/5/2017 cüa Chinh phü quy 
djnh chi tiêt  mOt  so diêu và bin pháp thi hành Lut Dâu giá tâi san; 

Can cü Thông tu lien tjch so 14/2015/IT LT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 
cüa Bô Tài nguyen và Môi lnrông, B Tu pháp quy djnh vic to chlic thc hin du 
giá quyên sIr dung dat dê iao dat có thu tiên sIr dung dat hoc cho thuê dat; 

Can cIr Thông tu so 02/2022/BTP ngày 08/02/2022 cüa B Tu pháp huóng 
dan 1ira chçn to chlrc dâu giá tai san; 

Can cli Qu'êt djnh so 4229/QD-UBND ngày 30/12/2021 cüa UBND 
tinh Thai Nuyên ye vic diêu chinh, hüy bö Ké hoch sIr d%ing dat näm 2021 và 
phé duyt kê  hoach  sIr diing dat  nAm 2022 thành phô Thai Nguyen; 

Can cli Quyet djnh so 203 3/QD-UBND ngây 3 0/8/2022 cüa UBND tinh 
Thai Nguyen ye vic phê duyt giá khôi diem dé thirc hin dâu giá quyên sIr 
diing dat  tai  dir an Khu dan cix so  6  phumg Thnh Dan, thãnh phô Thai Nguyen; 

Can cli Quyêtdjnh sO 1 102/QD-UBND ngày 11/3/2022 cüa UBND thành 
phô Thai Nguyen ye vic phê duyt Báo cáo kinh te k5 thut và Kê hoach 1ira 
chçn nhà thâu cong trInh: Xây dirng ha tang Khu dan cix SO 6 phuông Thjnh Dan 
(giai doan 3); 

CAn cIr Quyet djnh so 572 1/QD-UBND ngày 6/7/2022 cIra UBND thành 
phô Thai Nguyen ye vic phê duyt phuang an dâu giá quyên sIr d%lng dat tai dir 
an: Khu dan cix so 6phuing Thjnh Dan, thành phô Thai Nguyen; 

CAn cli Quyêt djnh so 5722/QD-UBND ngày 6/7/2022 cüa UBND thành 
phô Thai Nguyen ye vic phê duyt dâu giá quyên sIr d%ing dat ti dir an: Khu 
dan ci.r so 6 phuing Thjnh Dan, thành phô Thai Nguyen; 

CAn dr Thông báo so i 1431TB-1'NMT ngày 31/8/2022 cliaPhông Tài nguyen 
và Môi tnn1ng thành phô Thai Nguyen ye vic hra chQn to chüc dâu giá tâi san; 

Xét Biên bàn dánh giá tiêu chi 1%ra ch9n to chlrc dâu giá tái san dé thirc 
hin du giá quyn sIr ding dAt  tai  Khu dan cix s6 6, phu&ng minh Dan, thành 
phô Thai Nguyen cüa TO dánh giá các tiêu chI lira chQn to chlrc dâu giá tài san 
ngày 07/9/2022. 

PhOng Tài nguyen và Môi truàng thành phô Thai Nguyen thông báo két 
qua 1ira ch2n to chIrc dâu giá tài san, ct the thu sau: 

I. KET QUA LIlA CHQN 
1. Ten, dja chi to chlrc dâu giá tâi san duçrc lira chçn 
- Ten t chlic: Trung tam djch vii dAu giá tài san — So Tu pháp tinh Thai 

Nguyen. 
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- Dja chi: Sé 7, dithng CMT8, phirà'ng Tnzng Vuong, thành ph Thai 
Nguyen, tinh Thai Nguyen. 

2. Tong sO diem cüa to chc dâu giá tài san duc 1ira chpn: 88 diem. 
3. To ch'c dâu giá tài san bj tü chôi xem xét, dánh giá ho so kern theo 1' 

do tü chôi (neu co): KhOng. 
H. KET QUA CHAM DIEM (bao gôm ci to chirc dan giá du'çrc Iua chon) 

TT 
NO! DUNG Mire toi da 

Trung 
tam dich 
vudau 
:. gia tai 

sãn-Sr 
Ttrpháp 

Co' s& vat chat, trang thit bIcn  thiêt darn bão 
cho vice dau gia doi voi Ioi tai san dau gia 

23,0 20,0 

1 Cc' so vçit chit dam báo cho vic du giá 11,0 11,0 

2 Trang thiêt bj ctmn thiEt dam biio cho vic dtu giá 8,0 8,0 

3 Co trang thông tin din tfr dang hoçxt dng 2,0 0,0 

Dii dw(Yc cc' quan cO thm quyênphê duyt 
d,eu k,n thrc hiçn hinh (hire dau gui trrc tuyen 

1,0 0,0 

5 COno'ilwutrfrhôsiidâugid 1,0 1,0 

I! Phirffng an du giá khã thi, hiu qua 22,0 22,0 

1 
Phwong an dáu gid dt xut vic ti chá'c du giá 
dáng quy djnh cüapháp lull, dam báo tinh cong 
khai, minh bich,  khdch quan 

4,0 4,0 

2 

Phirung an dâu giá dê xuât tlilii gian, djii diem 
ban, tiêp nhmn ho so' tham gia dâu gid, dja diem 
to chá'c cu3c ctâu gid, buôi cong bô giá thi?ln ! 
cho ngu'o'i tham gui dau gia; hinh thirc dau gui, 
bithc giá, so vông dâu gid cO tInh khã (hi và hiu 
qua cac 

4,0 4,0 

Phiro'ng an dâ'u giád xut each thic bdo mt 
thong tin, chong thong dong, thm gia 

4,0 4,0 

4 
Phwc'ng an dâu gid dê xuât them các dja diem, 
hlnh thic niêmyêt, thông bdo cOng khaikhác 
nhiim tang mác d5 phO bin thông tin dâu gid 

4,0 4,0 

5 
Phwo'ng an du gid dê xutgiãipháp dam bdo an 
toàn, an ninh trll ty' cho vic to chá'c (hire hin 
dâugiá 

3,0 3,0 

6 
Phwo'ng an dâu giá dê xuât cdc giiipháp giii 
quyêt cdc tlnh huôngphát sinh trong qua trInh to 
cha'c lhrc hin vic dâu giá 

3,0 3,0 

Náng bye, kinh nghim và uy tin cüa to chü'c 
dan giá tài san 

45,0 36,0 
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Trong nãm frithc lin k dâ thtc hin hp dáng 
djch vi dáu giá cüng lo9i Mi san vói tài san  4 
kiln dim ra du giá 

6,0 4,0 

2 

Trong nám trwóc lien k dd tE chik dáu giá 
thank cac cu9c dau gia cung 1091 Ia: san voi 1w 
san 4  kiên dim ra dlii giá có mfrc chênh 1ch 
tnung blnh gifra giá tráng dlii giá so vó giá khói 
diem 

18,0 12,0 

Tht'i gian ho91 d3ng trong link vrc dlu  giá Mi 
san tinh  lit 1hô7 diem cô Quyll djnh thành lap 
hoc dwuc c4p Gily dàng k35 ho91 d5ng (Gily 

A - 

chwng nh9n dang ky kink doanh do: wn doanh 
nghip dlu giátàisan dwn thank 41p  trithc ngày 
Lu91 Dau gia tat san co h:çu 1tç) 

.1, 

4 si  lu'ng dlu giá viên cáo Ia chik dlugiá Mi san 3,0 3,0 

Kink ngh:m hank nghe cua dau gia vien cua to 
, A , . c/nrc dau gia tat san 

A Il •T,J 
A -, 

6 
N5p thuithu nhlp doanh nghiçp hoc dónggóp 
vâo ngân sack Nhà nithc trong nám tnithc lin 
kê, tnt thu1 gia fri gia tang 

5,0 4,0 

D3i ngü nhân viên lam vic llzeo h9p dông lao 
d3ng 

3 0 3 0 

8 
o  ngwà'i 41p sr hank nght trong 1 ch&c dlii 

giá Mi san trong nám tnu'o'c lien kê hoc nám n 
ho sc däng kj5 tham gia lra ch9n 

1,0 1,0 

Thu lao djch viii ttu giá, chi phi du giá tài san 
phühçp 

5 0 5 0 

Bang m&c thà lao djch vi dlii gid theo quy djnh 
cáo B Tài chink 

30 

2 

Giãm dwói 20% mite tJi da thã lao djch vi dlu 
giá (khong dp dyng dli vô'i má'c thà laophn 
tram trên phân chênh lc/, giá trj tài san theo giá 
tráng dlii giá vói gid k/Mi diem theo quy djnh 
cüa B Tài chink) 

4,0 

3 

Giám hr 20% tth len mac tli da thà lao djch vy 
dlu giá (khong áp dyng dli vôi mite thà lao 
phEn tràmphân chnh lch gid trj tài san lheo 
giá trüng dlu giá vó giá khôi diem theo quy djnh 
cáo B Tài chink) 

5,0 5,0 

V 
Tiêu chI khác phü hQ'p vói tài san du giá do 
ngirôi có tài san du giá 
quyt djnh 

5,0 5,0 

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

1,0 1,0 
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2 Co 02 du giá viên có trInh d th?c s5' trâ len 2,0 2,0 

Trong nàm tnrâc 1in k dâ ti chüc du giá thành 
it nhat 03 cuôc d.0 gia cung loai tai san vai tai san 
dr kien diia ra dau gia tren da ban trnh Thai 
Nguyen 

2,0 2,0 

A .A Tong so dxem 100,0 88,0 
Co ten trong danh sách các to chfrc du giá tài 
san do Bo Tu phap cong bo 

r 2 • A • , . 
Co ten trong danh sac/i cac to chwc dau gia tai 
san do Bo Twphap cong bo 

.. .. 
Du dzeu kien 

Du d:eu 
kiçn 

2 
Không có ten trong danh sách các to chá'c du 
giá îàí san do Bô Twpháp cong bô 

KhOng dü 
diêu kiçn 

Phông Tài nguyen và Môi trithng thãnh phô Thai Nguyen thông báo kêt 
qua lira chçn to chüc dâu giá tài san dê các don v biêt và thirc hin./. 

N0i nhmn: 
- UBND thành phô; 
- Cng thông tin din tü qu6c gia ye 
dâu giá tâi san; 
- Cng thông tin din tt thành phô; 
- Ltru: TNMT. 

TRUONC PHONG 

Dinh Cong Ich 
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