
UBND THANH PHO THAI NGUYEN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
PHONGTAINGUYEN&MOITRUNG Dc Ip  - hr do - Hanh phüc 

So: I 259/TB-TNMT TháiNguyên, ngày 28 tháng 9 nám 2022 

THÔNG BAO 
V vic hra chçn t chwc du giá tài san 

CAn ctr Lust  Dt dai nAm 2013; 
CAn cü Lust Du giá tài san nAm 2016; 
Cn ciir Nghj djnh s 43/201 4/ND-CP ngày 15/5/2014 cUa Chmnh phü quy 

djnh chi tit thi hành mOt  s diu cüa Lut D.t dai; Nghj djnh si 148/2020/ND-CP 
ngày 18/12/2020 cüa ChInh phü süa di mOt  s Nghj djnh huâng dn Lut EMt dai; 

CAn cir Nghj djnh s 62/201 7/ND-CP ngày 16/5/2017 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tit mt s diu và bin pháp thi hành Lut DAu giá tài sAn; 

CAn cü Thông tu lien tjch s 14/2015tFILT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 
cüa B Tài nguyen và Môi truông, Bô Tu pháp quy djnh vic t chüc thrc hin du 
giá quyn sir ding dt d giao dt có thu tin sü ding dt hoc cho thuê dAt; 

Can cir Thông tu si 02/2022/BTP ngày 08/02/2022 cüa B Tu pháp hithng 
dn 1ira chçn t chüc dAu giá tài san; 

CAn ctr Quyt djnh s 4229/QD-UBND ngày 30/12/2021 cüa UBND tinh 
Thai Nguyen v vic diu chinh, hüy bó K hoch sü diing dAt nAm 2021 và phé 
duyt k hoch sr ding dAt nAm 2022 thành ph Thai Nguyen; 

CAn cü Quyt djnh s 23 13/QD-UBND ngày 27/9/2022 cüa UBND tinh 
Thai Nguyen v vic phé duyt giá khâi dim d thirc hin dAu giá quyn sà 
ding dAt tai d an Khu dAn cu t dan ph Nhj Hôa, phung Dng BArn, thành 
ph Thai Nguyen; 

CAn cü Quyt djnh s6 4927/QD-UBND ngày 09/6/2020 cüa UBND thành 
ph Thai Nguyen v vic phê duyt d an quy hoach  chi tit Khu do thj s 1 
phträng Dng BArn; 

CAn cir Quyt djnh s6 131 56/QD-UBND ngày 31/12/2020 cüa UBND 
thành ph Thai Nguyen v vic phê duyt dir an dAu tis xay dirng: Khu dan cu t 
dan ph6 Nhj Hôa, phu?ng Dng BArn, thành ph Thai Nguyen; 

CAn cü Quyt djnh s6 7500/QD-UBND ngày 30/8/2022 cüa UBND thAnh 
ph6 Thai Nguyen v vic phé duyt phung an dAu giá quyn sà dvng  dAt ti dir 
an: Khu dan cu t dan ph Nhj Hôa phithng Dng BArn thành ph Thai Nguyen; 

CAn cü Quyt djnh s 750 1/QD-UBND ngày 30/8/2022 cüa UBND thành 
ph Thai Nguyen v vic phe duyt dAu giá quyn sü diing dAt tai  di An: Kim 
dAn cu t dan ph Nhj Hôa, phtthng Dng BArn, thành ph Thai Nguyen; 
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Phông Tài nguyen và Môi truàng thành ph Thai Nguyen thông báo 1ira 
ch9n t chirc du giá tài san, ci th nhii sau: 

1. Ten, dja chi don vj có tài san du giá 
Ten don vj có tài san du giá: Uy ban nhân dan thành phô Thai Nguyen. 
Ten don vj ducc giao t chüc thirc hin du giá quyn sCr ding dat: Phông 

Tài nguyen và Môi tnrng thành pht Thai Nguyen. 
Dja chi: S 10, duông Nguyn Du, phuing Trung Vuong, thânh ph 

Thai Nguyen, tinh Thai Nguyen. 
2. Ten tài san, s hrqng, chat krçrng cüa tài san du giá. 
- Ten tài san du giá: Quyn sCr diving d.t tai  dir an Khu dan cix t dan phi 

Nhj Hôa, phung Dng Bm, thành ph Thai Nguyen. 
- S hrcing tài san Mu giá: 35 ô Mt. 
- Mc dIch sIr diing Mt: Dt Ir do thj. 

F 9 S F A P •A 7 P. A - Hinh thuc six diing: Nha nuoc giao dat co thu tien six ding dat thong qua 
Mu giá quyn sIr dung Mt. 

- Thai han  sIr dung: Lâu dâi. 
- Ch& Iuçmg tài san Mu giá: Các ô Mt dã duçc thirc hin xong cong the thu 

hi Mt, bi thuàng, h trc giâi phóng mt bang (mat bang sach). 
3. Giá khOi dim cüa tài san Mu giá. 
Xác djnb theo Quyt djnh s6 231 3/QD-UBND ngày 27/9/2022 cIra UBND 

tinh Thai Nguyen v vic phé duyt giá kh&i dim M th%rc hin Mu giá quyn sIr 
d%lng Mt tai  d%r an Khu dan cix t dan pM Nhj Hôa, phu&ng Dng Bm, thành 
pM Thai Nguyen. 

X , A 4. Tieu chi lira chyn to chtrc dau gia tai san. 
- T chlrc Mu giá tài san di.rçc dánh giá, ch.m dim dira theo các nhóm 

tiêu chI di.rqc quy djnh tai  Diu 3, Thông tu s 02/2022/TT-BTP ngày 
08/02/2022 cüa B Tu pháp, c1i th nhu sau: 

+ Co sIr vt chat, trang thit bj cn thit bão dam cho vic Mu giá d& vIm 
Ioai tâi san Mu giá. 

+ Phuong an Mu giá khá thi, hiu qua. 
+ Nang lye,  kinh nghim và uy tin cIra t chlrc Mu giá tài san. 
+ Thu lao djch vii Mu giá, chi phi Mu giá tài san phIr hçip. 
+ Co ten trong danh sách các t chlrc Mu giá thi san do BO Tu pháp cong b& 
+ Các tiêu chi khác phIr hçcp vIm tài san Mu giá do ngixôi Co tâi san Mu giá 

quy& djnh. 
- PhOng Tài nguyen và Môi truIng thành pM Thai Nguyen cn eli thông 

tin trong M so dang k tham gia lya ch9n t churc Mu giá tài san d chm dim 
theo tt cá cac tiéu chI quy djnh ti Bang tiêu chI dánh giá, chm dim t chIc 
Mu giá tài san kern theo Thông báo nay và xfr 1 các tInh hung theo quy djnh 
tai Diu  5,  Thông tu si 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 cIra Bô Tix pháp. 
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1 , , ., 1 .2 2 ,  I ., .. . , (Co Bang tieu chi danh gia, cham them to chu'c dau gia tai san kern theo) 
5. H so' däng ky tham gia Itia chyn t chfrc du giá tài san: 
- Van ban d nghj tham gia la chyn t chüc du giá tài san. 
- H so pháp 1, co sâ vt chAt, trang thit bj cAn thit báo dam cho vic 

dAu giá cUa t chi.rc dAu giá. 
- Phwmg an dAu giá khâ thi, hiu qua. 
- H so näng 1irc, kinh nghim và uy tin cüa th chüc dAu giá tài san. 
- Thu lao djch vi dAu giá, chi phi dAu giá tài san phü hçip. 
- Các tài lieu khác kern theo Bang tiêu chI dánh giá, chAm dim t chüc 

dâu giá tài san. 
(Ta chz-c dá'u giá tài san tis chju trách nhim v tInh day dz, chInh xác 

cza các thông tin trong h so' dàng kj tham gia lra chQn và phái chju h?u  qua 
ba1t lçii do ké khai khong day dü, không chInh xác thông tin quy dinh tgi Diu 5, 
Diu 6, Thông tu so' 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 cia Bó Tupháp). 

6. Thôi gian, da dim np h1 so' dang k tham gia t chtrc du giá 
- Th?yi gian np h so dãng k tham gia t chirc ctAu giá: T chüc dAu giá 

tài san np h so trong th?ñ gian 03 ngày lam vic k tü ngày Thông báo v vic 
l%ra chyn t chirc dAu giá tài san. Np trong gi hành chInh). 

- Dja dim np h so: Phông st 13, Phông Tài nguyen và Môi trixông 
thành ph Thai Nguyen. 

Dja chi: S 10, &rông Nguyn Du, phrông Trimg Vuong, thành ph 
Thai Nguyen, tinh Thai Nguyen. 

Ngu&i dn np h so phãi mang theo giAy giäi thiu, chirng minh nhân 
dan hoc cn cir&c cong dan. 

Ghi chz: 
- H so' dáng kj tharn gia tá chzc dá'u giá lam thành bó, in bla, dóng 

thành quyn. 
- KhOng hoàn igi h so' dO'i vói h so' không dutrc lra chçn. 
- Ta chü'c dá'u giá tài san có s die2m cao nhát theo tat cá các tiêu chI quy 

dinh tqi Bang tiêu chi dánh giá, cMm dim tá ch&c du giá tài san sJ duçic i'tra 
chQn d to2  chic dá'u giá tài san. 

Phông Tài nguyen và Môi truàng thành phi Thai Nguyen thông báo d 
cac t6 chi'rc dAu giá tài san bi& va dang k'./. 
Nuinhln: 
- UBND thành phô; 
- C8ng thông tin din tCr quôc gia Ye 

dugiá tài san; 
- Cong thông tin din tfr thành ph; 
- LLru: TNMT. 

iJinh Cong Ich 
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BANG TIEU cm DA GL&, CHAM DIEM TO c1iirc DAU GIA TA! sAN 
(Kern theo Thông báo so' 1259/TB- TNMT ngày 28 tháng 9 närn 2022 

cüa Phông Tài nzuyên  và Môi trtrô'n thành vM Thai Nuvên) 

TT NQI DUNG M(rc.tj 

I Co so' vt chat, trang thiet bi can thiet dam bao cho vlec dau gia doi ,. ,. .. ., voi 1oi tai san dau gia 23,0 

1 Co s& vut chat dam bão cho vic dtu giá 11,0 

• 
Co try s& dn dinh, dja chi rô rang kern theo thông tin len h (sO' din 
thogi, fax, dja chi thu din ti ...) 6 0 

• 
, Dja chi ban, tiép nhç2n ho so' tham gia dáu giá diroc bO trI a vi trI cOng 

khai, thun tin 5 0 

2 Trang thiet b can titset dam baa c/so vsçc dau gsa 8,O 

2 1 
• 

Co may in, may vi tInh, may chié'u, t/thng dy'ngphie'u trd giá báo dam an 
toàn, báo mt và các phuv'ng tin khác báo dam cho vic dáu giá 4 0 

2 2 Co he thông camera giam sat hoác thzt bi ghi hInh tas nm ban, tié'p nhán 
ho so' tharn gia dau gia, noz to chwc CUQC dau gsa 4,0 

3 CO trang thông tin dinEfr dang hoist d3ng 2,0 
Dii duifc  co quan cO thâm quyên phê duyt dü diêu k4n tIirc h4n hlnh 
thtc dãu giá tryc tuyèn 1 0 

5 Có noiIwutr frh sodaAugid 1,0 
Phuong an du giá khã thi, hiu qua (Thuyé't minh do'y di nç3i dung 
trongphuoiig an) 22 0 

1 
A •. •, Phwong an dau gsa de xuat vsçc to chsrc dau gsa dung quy a)nh cua 

p/sap lut, darn bao tush cong k/ta,, mm/s bich, k/sac/s 2uan 4,0 

2 

Phwcrng an dau gsa de xuat thom gian, dja diem ban, tiep n/san ho so 
A • A A P A A P fl A A • I/sam gia dau gsa, dja diem to chwc cuc dau gia, buos cong bo gsa 

thuIn 4ii cho ngsthi tharn gia dâu giá, hIn/i I/say dãu gid, buOy gid, soA 
vong dau gsa co tush kha thi Va hsçu qua cao 

4 0 

J 

A A • A P/twang an dau gia de xuat cach thwc bao niit thong tin, chong thong 
., dong, dint gsa 

A 
at, 

4 

, A • A A • P • • A P S A A Phuong an dau gia de xuat them cac aja diem, hush thwc niem yet, 
thông báo cong k/,ai k/mac nhànz tang mac d3 phô biên thông tin dâu 
gsa 

4,0 

P/strong an dâu gid dê xut giàipháp dan, baa an bàn, an ninh trIt tsr 
P •A A •, cho viçc to chwc thy'c hsn dau gsa 3,0 

6 P/strung an du giá dxuátcdcgiãiphápgiãiquyit cáctlnh huo'ng 
phat sin/s trong qua trsnh to chwc thyc hsçn vice dau gia 30 

III Näng lijc, kinh nghim và uy tin cüa t chirc du giá tài san 45,0 

1 

Trong niim trsthc 1in k dii !h4rc hin hp dung djch vy dlu giá càng 
bat tat san vO', las san dir ksên dmra ra dâu gsa (To chwc dau gsa tai san 
1st ke tat ca cac cu9c dau gsa tai san da thrc hiçn. Ngwos cc tat san 
khôngyêu câu n3p bàn chIn/s hoc bàn sao hip d.ing) 

6,0 
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CM ch9n chm dkm m5t trong các lieu chI 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoc 1.5 

1.1 Dwó'i 03 hcip dng (bao gcim trzràng hQp khóng thrc hiên hçip dng nao) 2,0 
1.2 Th03hcipdngdendithi10hçxpdáng 3,0 
1.3 T10hppdángde'ndwài20hçipding 4,0 
1.4 TIt 20 hçip dng dê'n dithi 30 hçxp dng 5,0 
1.5 Th30hQpdngtrálen 6,0 

2 

Trong nàm trithc lien kê dd to chtc dâu giá lhành cdc cuc dâu gid 
càng Iozi tài san vói tài san dr kiin itwa ra dâu g!á Co mwc chênh lch 
trung bInh gifra giá tráng dâu giá so vOi giá kho'i diem (To chá'c dâu 
giá Mi san lijt kê tat ca các cu3c dâu giá lài san dâ thrc hin. Ngwài có 
là! san khongyeu cau n3p bàn chi'nh hoc ban sao hçip dông) 
Chi ch9n châm diem m?31  Irong các lieu ch12.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoc 2.5 

180 

2.1 Dithi 20% (bao gcm trtràng hçtp khóng có chênh loch,) 10,0 
2.2 TIt 20% dé'n duái 40% 12,0 
2.3 Tü 40% dén dithi 70% 14,0 
2.4 Tir 70 % dé'n dwài 100% 16,0 
2.5 Tz100%tràlên 18,0 

Thoigian hoiI d5ng trong Fin/i vrc du giá tâi san t,'nh fir thol dkm cO 
Quyêt djn/i thânh 41p hoc duic cap Giây dàng kj hozl dçng(Giây 
chu'ng nhin dung ky kinh doanh dot vo'i doanh nghip €tau gia tat san 
dwçvc thành içIp trwô'c ngày LuIt Dâu giá Iài san có hiu lrc) 

5,0 

3.1 DzthiO3nàm 3,0 
3.2 T 03 nãm dé'n dzthi 05 nám 4,0 
3.3 Tir05nàmtró'lên 5,0 

4 
p 

SO lw7ng dau giá viên cüa to chá'c dati giá Mi san 
c/u ch9n cham diem m91 Irong cac lieu c/u 4.1, 4.2 hogc 4.3 3,0 

4.1 01daugiáviên 1,0 
4.2 TIt 02 dê'n dithi 05 dd'u giá viên 2,0 
4.3 Tie- 05 dotugia viên trà len 3,0 

5 

Kwh nghim hanh nghe cua dau gia vien cua to chwc dau gia tat san 
(Tmnh Ia' thri diem dwtc cp The cüa dtu giá viên lheo Nghj djnh sJ 
05/2005/ND-CP ngày 18/01/2005 cua ChInh phü ye bàn du giá là! san 
hoc dàng k35 danh sách dãu giá viên 4ii So' Tupháp theo Nghj djnh s 
17/2010/ND-C'P ngày 04/03/2010 cüa Chi'nh phü v bàn dOu giá Mi san 
hoc The du giá viên lheo Lut Dâu giá tài sãn) 
C/ti ch9n chatm diem m3t trong các lieu c/tI 5.1, 5.2, hoc 5.3 

4,0 

5.1 Khóng có dá'u giá viên có thai gian hành ngh tir 03 nám trà len 2,0 
5.2 Ta' 01 dn 02 dàu giá viên có thai gian hành ngh tir 03 nám trà len 3,0 
5.3 Ta' 03 da'u giá viên trà len có thai gian hành ngh tir 03 nàm Ira len 4,0 
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6 
N3p thul thu nhâp doanh nghip hoc dông gop vào ngân sack Nhà 
nwác trong nám lrtthc lien kê, trw (Ii uê gia trj gia lang 
Clii chçn chain diem m5t trong các lieu ch16.1, 6.2, 6.3 hoc 6.4 

5,0 

6.1 Dwái 50 triu c1ng 2,0 
6.2 Tft 50 triçu dng dé'n du'ái 100 triu dng 3,0 
6.3 Ti'c 100 triçu dng dn dithi 200 triu dng 4,0 
6.4 TIr 200 triçu dng tr& len 5,0 

Dj3i ngü nhân viênlàm vic theo h9p dông lao d5ng 
Clii ch9n châm diem m3t Irong các tiêu c/il 7.1 hoc 7.2 3 0 

7.1 Dithi 03 nhán viên (bao gm triràng hcip không có nhán viên nao) 2,0 
7.2 Tir 03 nhán vien Ira len 3,0 

8 CO ngithi tçIp sr hank ngh Irong tJ chwc dáu giá lài san trong nám 
trithc lien k hoc nãm n3p ho so' dàng kj Iham gia lra ch9n 1 0 

Thu lao dlch  vii du giá, chi phi du giá tài san phu hçrp 
Clii chon châm diem m3l Irong cdc tiêu chI 1, 2 hoc 3 5 0 

1 Bang má'c lhà lao d;ch vu du giá theo quy djnh cüa B Tài chinh 3,0 

2 
Giãm dwO 20% mac tñi da 11th lao djch vy dáu giá (khong dp dyng dEi 
wit mu'c thu lao phan tram tren phan chenh lçch gia fr tat san theo gia 
tráng dâu giá vO'i giá khOi diem they quy djnh cüa B3 Tài chinh) 

4,0 

GiOm lit 20% tth len mitc lái da thà lao djch vy dãu giá (khong áp 
dyng dái vôi mfrc 11w lao phân Iran, phân chnh &ch gid trj lài sOn 
theo giá lráng dâu giá vói giá k/,ô'i diem lheo quy djnh cOa B Tài 
chink) 

5 0 

Tiêu chI khác phü hçrp vói tài san du giá do ngtrôi có tài san du giá 
quytdnh 5 0 

1 Co tr sâ, chi nhánh dóng trén dja bàn tinh Thai Nguyen 1,0 
2 Co 02 du giá vién có trmnh dO thac s trô len 2,0 

3 
Trong nãm trisâc 1in k dã t chirc du giá thãnh It nht 03 cuOc  du giá 
cüng ba1  tài san vâi tài san dir kiên dira ra dâu giá trén dja bàn tinh Thai 
Nguyen 

2,0 

X L . Tong so diem 100 

VI 
, 7' '7 A 7' Co ten trong danh sach cac to chirc dau gia tai san do Bo Tu' phap 

A cong bo 
("0 len trong danh sOck cOc iii chitc du giá tOi sOn do B TwphOp 
cong bo 

DOdiu 

2 Khong co ten trong dank sach cac to chwc dau gia tat san do Bo Tti' , , 
phap cong bo 

ng 
.. . 

dudieu 
kiCn 
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