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

S:  1258/TB-TNMT Thai Nguyen, ngày 28 tháng 9 nám 2022 

THÔNG BAO 
V vic 1ra chçrn t chrc du giá tài san 

Can cr Luât Dt dai nãm 2013; 
Can cr Lust Dâu giá tài san nàm 2016; 
Can cü Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/20 14 cüa Chinh phü quy 

djnh chi ti& thi hành mt so diêu cüa Luât Dat dai; Nghj djnh so 148/2020/ND-CP 
ngày 18/12/2020 cüa ChInhphü süa dôi mOt  so Nghj djnh hu&ng dan Lut Dat dai; 

Can cü Nghj djnh so 62/2017/ND-CP ngày 16/5/2017 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tit mit so diêu và bin pháp thi hành Lut Dâu giá tài san; 

Can cir Thông tu lien tjch so 14/201 5t1 1'LT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 
cüa B Tài nguyen và Môi tnthng, Bô Ttr pháp quy djnh vic to chüc th?c hin dâu 
giá quyn sü ding ctât d giao dat co thu tiên sü diing dat hoc cho thuê dat; 

Can cü Thông tu so 02/2022/BTP ngày 08/02/2022 cüa Bô Tu pháp hithng 
dn lira ch9n to chüc dâu giátài san; 

Can cü Quyet djnh so 4229/QD-UBND ngày 30/12/2021 cUa UBND tinh 
Thai Nguyen ye vic diêu chinh, hüy bO Ké hoch sü ding dat näm 2021 và phê 
duyt ké hoch sü ding dat nàm 2022 thành phô Thai Nguyen; 

Can cu Quyet d!nh  so 23 14/QD-UBND ngay 27/9/2022 cua UBND trnh 
Thai Nuyen v vic phê duyt giá khii diem dê th%rc hin dAu giá quyén sir 
dung dat ti dir an Dâu tu xây dirng Khu dan cu sO 2 Quyêt Thang, thành phô 
Thai Nguyen; 

Can ct Quyêt djnh so 4929/QD-UBND ngày 09/6/2020 cüa UBND thành 
phô Thai Nguyen ye vic phé duyt do an Quy hoach chi tiêt Khu dan cu sO 2 
Quyet Tháng, thành phô Thai Nguyen; 

Can c Quyt djnh s6 14362/QD-UBND ngày 31/12/2021 cüa UBND 
thành phô Thai Nguyen ye vic phê duyt dr an dau tu xây drng Khu dan cix so 
2 Quyêt Thang, thành phô Thai Nguyen; 

Can cü Quyt djnh s 7286/QD-UBND ngày 22/8/2022 cüa UBND thành 
phô Thai Nguyen ye vic phe duyt phung an dau giá quyn sCr diing dat tai d? 
an: Dâu tu xây drng Khu dan cix sO 2 Quyét Tháng, thành phô Thai Nguyen; 

Can ctr Quy& djnh s 7287/QD-UBND ngày 22/8/2022 cüa UBND thânh 
phô Thai Nguyen ye vic phé duyt dâu giá quyên sCr ding dat ti dv an: Dâu tu 
xây dirng Khu dan cix so 2 Quyt Thang, thành ph Thai Nguyen; 

Can cir Quyt djnh s 7585/QD-UBND ngày 05/9/2022 cüa UBND thành 
phô Thai Nguyen ye vic phe duyt phuong an dâu giá quyn sir ding dt tai  dr 
an: Dâu tu xây drng Khu dan cix sO 2 Quyêt Thang, thành phô Thai Nguyen; 
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CAn cü Quyt djnh s 7586/QD-UBND ngày 05/9/2022 cüa UBND thânh 
ph Thai Nguyen v vic phé duyt dâu giá quyên sü diing dat t?i d an: Dâu tix 
xây drng Khu dan ctr s 2 Quyêt Thang, thành phô Thai Nguyen; 

PhOng Tài nguyen và Môi trtthng thành ph Thai Nguyen thông báo 1ra 
chçn to chüc dâu giá tài san, ci the nhu sau: 

1. Ten, da chi don v có tài san du giá 
Ten don vj có tài san dâu giá: Uy ban nhãn dan thành phô Thai Nguyen. 
Ten don vj &rçic giao tO chirc thirc hin dâu giá quyên sü dung dat: Phông 

Tài nguyen và Môi trung thành phô Thai Nguyen. 
Da chi: So io, duàng Nguyn Du, phu&ng Trimg Vuong, thành phô 

Thai Nguyen, tinh Thai Nguyen. 
2. Ten tài san, s Iuçrng, chat Irnyng cüa tài san du giá. 
- Ten tài san du giá: Quyên si.r diving dat ti dr an Dâu tu xây dirng Khu 

dan cu sô2 Quyet ThAng, thành phô Thai Nguyen. 
- So hrcing tài san dâu giá: 82 o dat. 
- Miic dIch sü ding dat: Dat a dO thj. 
- HInh thirc sü diing: Nhà nuâc giao dat có thu tiên sü ding dat thông qua 

du giá quyn sCr diving dat. 
- Thii hn sü dung: Lâu dài. 
- Chat lucmg tai san dâu giá: Các 0 dat dã duçic thrc hin xong cong tác thu 

hi dat, bôi thu&ng, hO trç giãi phóng mt bang (mat bang sch). 
3. Gm khoi diem cua taz san dau gia. 
Xác djnh theo Quyet djnh so 231 4/QD-TJBND ngày 27/9/2022 cUa UBND 

tinh Thai Nguyen ye vic phê duyt giá khOi diem dê thirc hin dâu giá quyen sir 
ding dat tai  dr an Dâu tu xây dirng Khu dan cu so 2 Quyêt Thang, thành phô 
Thai Nguyen. 

4. Tiêu chI Jra ch9n tO chüc du giá tài san. 
- To chiic dâu giá tài san du.rçic dánh giá, châmdiêm d%ra theo các nhóm 

tiêu chI duçic quy djnh ti Diêu 3, Thông tu so 02/2022/TT-BTP ngày 
08/02/2022 cüa B Tu pháp, the nhu sau: 

+ Co s& vt chat, trang thiêt bj can thiêt báo dam cho vic dâu giá dôi vai 
loai tài san dâu giá. 

+ Phuong an dâu giá khâ thi, hiu qua. 
+ Nang 1irc, kinh nghim va uy tin cüa to chIrc dâu giá tài san. 
+ Thu lao djch vii dâu giá, chi phi dâu gia tài san phü hçip. 
+ Co ten trong danh sách các to chtirc dâu giá tài san do BO Tu pháp cong bô. 
+ Các tiéu chi khác phü hçip vói tâi san dâu giá do nguôi Co tâi san dâu giá 

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

tin trong ho so dang k tham gia 1ia ch9n tO chüc dâu giá tâi san d chârn diem 
theo tat ca các tiêu chI quy djnh ti Bang tiêu chI dánh giá, châm diem to chrc 
dâu giá tâi san kern theo Thông báo nay và xir 1 các tInh huông theo quy djnh 
ti Dieu 5, Thông tu sO 02/2022/TF-BTP ngây 08/02/2022 cüa BO Tu pháp. 

('C'ó Bang tiêu chI dánh giá, châm diem to chz-c ã'âu giá tài san kern theo) 
5. H so' dAng k tham gia Iia chQn t chuc du giá tài san: 
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- Van ban d nghj tham gia 1%ra chçn t chüc du giá tài san. 
- H so pháp 1, co sâ vt chat, trang thiêt bj can thiêt báo dam cho vic 

dâu giá cüa to chi'rc dau giá. 
- Phuong an dâu giá khá thi, hiu qua. 
- H so nãng 1irc, kinh nghim và uy tin cüa to chüc dâu giá tài san. 
- Thu lao djch vt dâu giá, chi phi dâu giá tâi san phü hqp. 
- Các tài 1iu khác kern theo Bang tiêu chI dánh giá, châm diem to chüc 

dâu giá tài san. 
(Ta chzc dá'u giá tài san tu- chju trách nhim ye tInh day dz, chlnh xác 

cia các thông tin trong ho so' dàng k) tham gia lu-a chon và phái chju hu qua 
bâtlri do kê khai khOng day dü, khóng chInh xác thong tin quy ct/nh tgi Diêu 5, 
Diêu 6, Thông hr so' 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 cña Bó Twpháp). 

6. Thôi gian, dja dim np hI so' dáng k tham gia ti chü'c du giá 
- Thii gian np ho so däng k tham gia to chüc dâu giá: To chüc dâu giá 

tài san np ho so trong thi gian 03 ngày lam vic kê tü ngày Thông báo ye vic 
1a chçn to chrc dâu giá tài san. Np trong gRi hành chInh). 

- Dja diem np ho so: Phông sO 13, PhOng Tài nguyen và Môi truàng 
thành phô Thai Nuyên. 

Dja chi: So 10, du&ng Nguyen Du, phu&ng Trung Vucing, thãnh phô 
Thai Nguyen, tinh Thai Nguyen. 

Ngui den np ho so phai mang theo giây giâi thiu, chthig minh nhân 
dan hoc can cithc cong dan. 

Ghichz 
- so' dáng k) tham gia tO ch&c dáu giá lam thành bç5, in bla, dóng 

thành quyên. 
- KhOng hoàn lgi hO so' dOi vái hO so' khOng dzrcrc lira chQn. 
- TO ch&c dáu giá tài san có sO diem cao nhát theo tat cá các tiêu chI quy 

d/nh tgi Bang tiêu chI dánh giá, chám diem tO chic dáu giá tài san sê' du-o'c lu-a 
chQn dé tO chic dáu giá tài san. 

PhOng Tai nguyen và Môi trix?ng thành phô Thai Nguyen thông báo dé 
các to chi'rc dâu giá tâi san biét và dang k.I. 

No'i nhân: TRIXONG PHONG 
- UBND thành phô; 
-  Cng thông tin din tCr quôc gia ye 
du giá tài san; 
- Cng thông tin din ti.r thành phô; 
- Liru: TNMT. 
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BANG TIEU CHI DANH ciA, CHAM DIEM TO CHUt DAU GIA TAI sAN 
(Kern theo Thông báo s 1258 /TB-TNMT ngày 28tháng 9 nám 2022 

cz.a PhOng Tài nguyen và Mói tru'&ng thànhphO Thai Nguyen) 

TT 
91 DUNG Mfrcti 

I Co so' vit chat, trang thiet b1 can thiet dam bao cho vice dau gia doi . . , .. vo'i Ioii tai san dau gia 23,0 

1 Co so' vlt chaAt  dam bOo cho vic dãu gid 11,0 

• 
Co y sO' an dfnh, dja chi rö rang kern theo thông tin len he (so' din 
thoai, fax, dja chi tin, din ti- ...) 

60 

• 
1 2 

Dja chi ban, tiêp nhan ho so' tharn gia dáu giá ditcrc bO trI a vj trI cOng 
khai, thuçn tin 5 0 

2 Trang thill bj csn thilt dam bOo cho viçc diu giá 8,0 

2 1 
• 

CO may in, may vi tInh, may chié'u, thIng dtngphiê'u trá giá báo dam an 
toàn, báo mt và cácphu-o'ng tin khác báo dam cho viçAc  dáu giá 

• 2 2 
CO h thong camera giám sat hoác thiét bj ghi hlnh tai noi ban, tiêp nhçn 

• A •' A A •' ho so' tham gsa dau gsa; noi to chwc cuoc dau gsa , 

3 Co trang thông tin din ts dang hort d3ng 2,0 

4 
DO dwic co quan có lIsm quytn phê duyt dO diu k4n thy'c h&n  hInh 

A •, A thwc dau gsa trrc tuyen 1, 

5 Co noiIwutr frhEi sodaAugia 1,0 
Phtrong an du giá khã thi, hin qua ('Thuyê"t minh dy dO nói dung 
trongphzwng an,) 22 0 

A •A .. . Phwong an dau gsa de xuat vsçc to chwc dau gsa dung quy ajnh cua 
phap 1uit, darn bao tsnh cong k/sat, msnh bçxch, khachquan 4,0 

2 

Phwong an dau gsa de xuat thos gsan, dja diem ban, tiep nhsn ho so 
A • • • A A A A A • A A • 1/sam gsa dau gsa, dja diem to chirc cuc dau gsa, buos cong bo gsa 

thuân 4ti c/so ngtthi tham gia dâu giá; hIn/i 1/sOy dãu gid, buOc giO, so 

vông diugiO CO tIn/s khO 1/si Va hiu quO 
cao  

4 0 

A • A A P/strong an dau gsa de xuat cach lhwc bao mzt thong tin, chong thong 
dông, dim giá 40 

4 

A • . A A • A • A A Phwong an dau gsa de xuat them cac dia diem, hinh 1/nrc niem yet, 
thông bOo cong khai khOc n/sam tOng niO'c d3phô bin thông tin dtu 
giO 

4,0 

P/strong On du giO dxuil gidi p/sOp dam bOo an bàn, an sun/s brat 1? 
cho vsçc to c/nrc thyc hsn dau gsa 3,0 

6 P/strong On dsiu gid d xuãt cOc giOiphOp gidi quyEt cdc tin/s huông 
phát sin/s trong quO trinh to chOv thyc h&n  vic dâu giO 3 0 

III Nàng lire, kinh nghim và uy tin cüa t1 chuc du giá tài san 45,0 

1 
Trongnarn trithc!in k dO lhrc hin hp dng djch vi dãugiO cling 
loui tat san va's las san d4r kien dna ra dau gsa (To chuc dau gsa (as san 
1it kê tat ca cOc cu3c diu giá tài sOn dO thrc /s&n. NgwO'i cO tài san 

6,0 
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khongyêu cu n3p bàn chInh hoc bàn sao hrp dEing) 
Clii ch9n cha2m diem m5t trong các lieu chIl.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoc 1.5 

1.1 Dzrói 03 hqp dng (bao gm truàng hcxp không thur hin hçip dóng nao) 2,0, 

1.2 Tir03 h9p &ingdendzthi 10hqpdng 3,0 

1.3 TIt 10 hçip dng dé'n du'ó'i 20 hqp dóng 4,0 

1.4 Tz'20 hcxp dcng dé'n du'ài 30 hçip dng 5,0 
1.5 TIt 30 hcip d.ingtrà1ên -. 6,0 

2 

Trong nam trwoc lien ke da to c/nrc dau gui thanh cac cu9c dau gia 
• I9 V• fl 9 A' A •V V V A A cung lou tat san vo's tat san dr kien dwa ra dau gia Co mirc chenh lçch 

trung bInh gifra giá tráng dãu giá so vó'i gid khôi diem (To chitc dâu 
giá tài san lt kê 11 cà các cu3c dâu giá tài san dd thrc hin. Ngwô'i Co 
tài san khôngyêu câu n3p bàn chmnh hoc bàn sao hpp dông) 
ChIchçin chám diem m3t trong các lieu ch12.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoc 2.5 

180 

2.1 Dwái 20% (bao gm trw&ng hçip khOng có chênh lçAch) 10,0 

2.2 Tit20%dé'ndjth140% 12,0 

2.3 Tit 40% dê'n dwái 70% 14,0 

2.4 o
A

.. o Tit 70/0 den dirm 100% 16,0 
2.5 Tit100%trólên 18,0 

Thri gian hoxt d3ng trong linh vrc daAu  giá lài san tInh lit thai ditm có 
Quyêt djnh thành 1p hoc du'rc cap Giây dàng kj hoit d3ng (Giãy 

V A V A • F • A A . . . chirng nhxn dang ky kwh doanh do: vo'i doanh nghqp dau gia tat san 
thrçic thành 41p  trithc ngày Luut Dâu gid tài san có hiu lrc1  

, 

3.1 Dtr&i 03 nám 3,0 
3.2 Th03nàmdé'ndu-&i05nàm 4,0 
3.3 Tir05nãmtràlên 5,0 

A A V A 7 2 , A 9 So luyng dau gui vien cua to c/nrc dau gia tat san 
9 1 • A A V • A F Cli: ch(rn cham them m91 trong cac lieu c/n 4.1, 4.2 hoçtc 4.3 

2 

4.1 olda'ugiávien 1,0 
4.2 Tz't 02 dèn dithi 05 &iu giá viên 2,0 
4.3 TIt 05 dá'u gia viên trá len 3,0 

5 

A • 9 1 F • A 9 2 • A . , . Kwh ng/nçm hanh nghe cua dau gia vien cua to c/nrc dau gia tat san 
(Tmnh lit thiri dièm duic cip The cüa du giá viên theo Nghj djnh sá 
05/2005/ND-CF ngày 18/01/2005 cüa Chinh phü v bàn dãu giá lài san 
hoc dàng kj danh sách dãu giá viên tçii So Tirpháp theo Nghj djn/z s 
17/2010/ND-CF ngày 04/03/2010 cOo ChInh phO ye bàn da2u giá tài san 
hoc The ctãu giá viên theo Luut Dâu giá tài san) 
Chi ch9n cham them m91 trong cac lieu clii 5.1, 5.2, hozc 5.3 

4,0 

5.1 Khóng có dá'u giá viên CO thai gian hành ngh tit 03 nàm trà len 2,0 
5.2 Tit 01 de1n 02 dd'u giá viên cO th&i gian hành ngh tit 03 nàm Ira len 3,0 
5.3 lIt 03 dáu giá vien Ira len có th&i gian hành ngh tir 03 nàm Ira len 4,0 
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6 
N3p thulthu nhâp doanh nghip hocdónggóp vào ngân sack Nhà 
ntthc trong nàm trwó'c lien kê, Iris' I/sue gia trj gia tang 
Clii ch9n chEJm diem m?31  trong cdc lieu c/sI 6.1, 6.2, 6.3 hoc 6.4 

5,0 

6.1 Dwài50triudng 2,0 

6.2 Tie 50 triéu dng dê'n dzeài 100 triéu dng 3,0 
6.3 Tie 100 triu dng dé'n dwó'i 200 triu dng 4,0 
6.4 Tie 200 triu dng tró' len 5,0 

D3ingis n/san viênlàm vic theo Ii giao d3ng 
('hi ch9n cham diem m91 trong cac lieu c/u 7.1 hoic 7.2 3,0 

7.1 Dithi 03 nhán viên (bao gcm trwàng hçxp khóng có nhán viên nào) 2,0 
7.2 TIe 03 nhán viên ira len 3,0 

8 Co ngtthi tçIp sr hank ngh trong td chá'c dãu giá tài san trong nám 
lrithc lien kê hoc nàm n3p ho so' dàng kj I/sam gia lra chpn 1 0 

Thu lao d!ch  vu du giá, chi phi du giá tài san phü hçrp 
A .A A C/u ch9n cham diem m91 trong cac lieu c/si 1, 2 hoçic 3 

1 Bang má'c this lao djch vu dáu giá theo quy djnh cisa Bô Tài chInh 3,0 

2 
Gidni du'O'i 20% mac t6 da this lao djch vi dãu giá (khong áp dung d6i 
vo's mwcthu lao phan tram trenphan chenh lch gia Erg tat san theo gsa 
trisng dâu gid vOi giá khO'i diem theo quy it/nh cisa Bô Tài chInh) 

4,0 

Gidm tie 20% Ira len mac loXi  da this lao djch vy daAu  giá (khong ap 

dung di vO', miec thu!aophân lràmphân chênh Iêch gsa In tat san 
theo gsa trung dau gsa vo'i gia k/uis diem theo quy ijnh cua B9 Tai 
chInh) 

50 

Tiêu chI khác phu hçp vOi tài san du giá do ngirO'i cO tài san du giá 
quyt djnh 5,0 

1 Co trii sâ, chi nhánh dóng trên dja bàn tinh Thai Nguyen 1,0 
2 Co 02 du giá viên CO trInh d thac s tr& len 2,0 

3 
Trong nãm truàc 1in k dã t chIrc du giá thành It nht 03 cuOc du giá 
cüng 1oi tâi san vói tài san dir kiên dira ra dâu giá trén dja bàn tinh Thai 
Nguyen 

2,0 

Tong so diem 100 

VI CO ten trong danh sách các t chO'c du giá tài san do B Tu phãp 
cong bo 
CO ten trong dank sách cdc ti chiec daAu  giá lài san do Bj Tie phdp 
côngbo 

Disdku 
kien 

2 
A A S A . . . A Khong Co ten trong dank sach cac to chu'c dau gsa tat san do Bo Tie 

A A phap Cong bo 

g 
., . 

dudieu 
kiên 
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