
UBND THANH PHO THAI NGUYEN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
PHONGTAINGUYEN&MOITRIJNG Dôc tap - Tr do  -  Hanh phñc 

S: 126 1/TB-TNMT Thai Nguyen, ngày 28 tháng 9 nàm 2022 

THÔNG BAO 
V vic 1ia chçn ti chfrc du giá tài san 

Can cü Luât D.t dai näm 2013; 
Can cü Lut Du giá tài san nám 2016; 
Cncü Ngh djnh so 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa Chinh phil quy 

dinh chi tiêt thi hành môt so diêu elm Luât Dat dai; Nghi djnh so 148/2020/ND-CP 
• • • A A A • A ngay 18/12/2020 cua Chinhphu sua doi m9t so Ngh4 dnh huong dan Lut Dat dai; 

Cäncü Nghj djnh so 62/2017/ND-CP ngày 16/5/2017 elm ChInh phü quy 
djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành Lut Dau giá tài san; 

Cn cü Thông tu lien tjch sO 14/20151F1LT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 
cüa BO Tai nguyen và Môi trithng, B Tu pháp quy djnh vic to chüc thrc hin dâu 
giá quyên sIr dung dat tie giao dat có thu tiên sIr diving dat hoc cho thuê dat; 

Can cli Thông tu so 02/20221BTP ngày 08/02/2022 elm B Tu pháp huóTlg 
dan kra chQn to chIrc dâu giá tàisãn; 

Can cli Quyêt djnh so 4229/QD-UBND ngày 30/12/2021 cüa UBND 
tinh Thai Nguyen ye vic diêu chinh, hüy bO Kê hoach sIr diing dat näm 2021 và 
phê duyt kê hoch sIr dung dat näm 2022 thành phô Thai Nguyen; 

Can cIr Quyet djnh sO 2315/QD-UBND ngày 27/9/2022 cüa UBND tinh 
Thai Nguyen ye vic phé duyt giá khôi diem tie thirc hin dâu giá quyén sIr 
dirng dat ti dir an Khu dan cu so 3 xA Huông Thuqng, thành phô Thai Nguyen; 

Can cli Quyêt djnh so 4925/QD-UBND ngày 09/6/2020 cIra UBNDthành 
phôThái Nguyen ye vic phé duyt do an quy hoach chi tiêt Khu dan cu sO 3, xa 
Huông Thixçing; 

Can eli Quyêt djnh so 10356/QD-UBND ngày 06/11/2020 cIra UBND 
thành phô Thai Nguyen ye vic phê duyt d%r an dâu ti.r xay d%rng: Khu dan cu so 
3, xA fluong Thiiqng, thành phô Thai Nguyen; 

Can cli Quyet djnh s 7502/QD-UBND ngày 30/8/2022 cIra UBND thãnh 
phô Thai Nguyen ye vic phê duyt phuong an dâu giá quyên sIr dicing dat ti mOt 
sO ô, thIra dat Khu dan cu sO 3, xã Huông Thtrqng, thành phô Thai Nguyen; 

Can cIr Quyét djnh so 7503/QD-UBND ngày 30/8/2022 cIra UBND thành 
ph Thai Nguyen v vic phê duyt du giá quyn sIr diving dt ti mOt  s 0, thlra 
dat Khu dan cu so 3, xã Huông Thi.rqng, thành phô Thai Nguyen; 

PhOng Tâi nguyen và Môi truông thành phô Thai Nguyen thông báo lra 
chQn to chlrc dâu giá tài san, ciii the nhu sau: 

A • 1. Ten, dta  chi don vl co tat san dau gia 
Ten dn vi có tài san dâu giá: Uy ban nhân dan thành phô Thai Nuyên. 
Ten dmi vi duqc giao to chlre thirc hin dâu giá quyên sIr ding dat: Phông 

Tâi nguyen và Môi tnthng thành phô Thai Nguyen. 
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Dja chi: s6 10, duông Nguyn Du, phung Trung Vuong, thành phô 
Thai Nguyen, tinh Thai Nguyen. 

2. Ten tài san, s hrçng, chat Iirqng cüa tài san du giá 
- Ten tài san dâu giá: Quyên sü dting dat tai  dir an Khu dan cu so 3 xã 

Huong Thuçng, thành phô Thai Nguyen. 
- So lucing tài san dâu giá: 31 ô dat. 
- M%ic dIch sü dung dat: Dat & nông thôn. 
- 111th thIrc sr ditng: Nba nix&c giao dat có thu tiên sir diing dat thông qua 

ctâu giá quyên sü diing dat. 
- Th&i hn sü d%lng: Lau dài. 
- Chat lucmg tâi san dâu giá: Các ô dat dã duçc thirc hin xong cong tác thu 

hôi dat, bôi thuàng, ho trçi giái phóng mt bng (mt bang sach). 
3. Giá khOi dim cüa tài san du giá 
Xác djnh theo Quyêt djnh so 231 5/QD-UBND ngày 2 7/9/2022 cüa UBND 

tinh Thai Nguyen ye vic phé duyt giá khâi diem dé th%rc hin dâu giá quyên sü 
ding dat ti dir an Khu dan cu so 3 xã Huông Thuqng, thãnh phô Thai Nguyen. 

r A P •P S• 4. Tieu chi lija chQn to chuc dau gia tai san 
- To chüc dâu giá tài san duçic dáth giá, châm diem d%ra theo cac nhóm 

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

+ Ca s& 4t chat, trang thiét bj can thiêt bâo dam cho vic dâu giá dôi vài 
1oi tâi san dâu giá. 

+ Phuang an ctâu giá khâ thi, hiu qua. 
+ Nãng 1irc, kinh nghim và uy tin cüa to chüc dâu giá tài san. 
+ Thu lao djch vi dâu giá, chi phi dâu giá tài san phU hçip. 
+ Co ten trong danh sách cac to chüc dâu giá tài san do B Tu pháp cOng bô. 
+ Các tiéu chi khac phü hçcp vài tài san dau giá do ngu&i có tâi san dau giá 

quyêt djnh. 
- PhOng Tài nguyen và Môi tru&ng thàth phO Thai Nguyen can cir thông 

tin trong ho sa däng k tham gia lira chçn to chtc dâu giá tâi san dê chârn diem 
theo tat câ các tiêu chI quy djnh ti Bang tiêu chi dánh giá, châm diem to chüc 
dâu giá tài san kern theo Thông báo nay và xr 1y các tInh huOng theo quy djnh 
tai Diêu 5, Thông tu so 02/2022/TT-BTP ngây 08/02/2022 cüa BO Tu pháp. 

(Co Bang tiêu c/il dánh giá, chám diem to chtc dáu giá tài san kern theo) 
5. H so' däng k tham gia lira chçn ti chwc du giá tài san: 
- Van ban dé nghj tham gia lira chQn to chüc dâu giá tài san. 
- Ho scc pháp 1, co s& 4t chat, trang thiêt bj can thiêt báo dam cho vic 

dâu giá cüa tO chüc dâu giá. 
- Phu(mg an dâu giá khá thi, hiu qua. 
- Ho sci nàng 1irc, kinh nghim và uy tin cüa to chirc dâu giá tài san. 
- Thu lao djch vi dâu giá, chi phi dâu giá tài san phü hqp. 
- Các tài lieu khác kern theo Bang tiêu chI dánh giá, châm diem to chiirc 

dâugiátàisân. 
(TO ch&c dáu giá tài san tw chju trách nhim ye tlnh day dii, chlnh xác 

cza các thông tin trong ho so' dáng kj tharn gia lra c/ion và phái chiu hu qua 
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bt 1oi do kê khai không &y dii, khóng chInh xác thông tin quy djnh tai Diu 5, 
Diêu 6, Thông tzt so 02/2022/li -BTP ngày 08/02/2022 cüa Bó Twpháp). 

6. Tho'i gian, d!a  dim np hi so' dàng k tham gia ti chuc du giá 
- Th&i gian np ho so däng k tham gia to chüc dâu giá: To chüc dâu giá 

tãi san np ho so trong thii gian 03 ngày lam vic kê tü ngày Thông báo ye vic 
lira chçn to chüc dâu giá tai san. (Np trong gi hành chmnh). 

- Dja diem nOp  ho so: Phông sO 13, PhOng Tài nguyen và MOi tnthng 
thành phô Thai Nuyên. 

Dja chi: So 10, dthng Nguyen Du, phuing Tnmg Vuong, thành phô 
Thai Nguyen, tinh Thai Nguyen. 

Ngu&i den np ho so phái mang theo giây giOi thiu, chüng minh nhân 
dan hoc can cuàc cong dan. 

Ghi chz: 
- H sa dang /cj% tham gia t chzc dáu giá lam thành b.5, in bIa, dóng 

thành quyên. 
KhOng hoàn igi h scr di vó'i hi so khOng dwac 4a chon. 

- T chic dáu giá tài san có sO diem cao nhât theo tt cá các tiêu chI quy 
dinh tai Bang tiêu chI dánh giá, chám diem tO ch&c ctáu giá tài san sê dwo'c Wa 
chQn dé tO chic dáu giá tài san. 

Phông Tai nguyen và Môi tru1ng thàrih phO Thai Nguyen thông báo dé 
các tO chirc dâu giá tài san biêt và clang k./. 

Nii nhn: TRU'àNG PHONG 
- IJBND thành ph; 
- Cong thông tin din tCr quôc gia v 
dâugiá tài san; 
- Cong thông tin din tCr thânh phô; 
- Luu: TNMT. 

a Dinh Cong Ich 
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BANG TIEU ciii DANII GL&, CHAM DtEM TO CffUC DAU GIA TA! sAN 
(Kern theo Thông báo s 4261 /TB-TNMTngày 21 tháng  9  nãm 2022 

cia Phôn Tài nuvên và Mói trithng thâ n/i ph Thai Nuvên) 

TT NQI DUNG - Mfrcti 

Co so vt chat, trang thiet b!  can thiet dam bao cho vlec dau gia doi 
vói 1oi tài san du giá 23 0 

1 Co sô vit chaXi  dam bão cho v4c dâu gid 11,0 

• 
Co tru sà n djnh, dia c/il rö rang kern theo thông tin len he (s5' dién 
thogi, fax, dia chi tint diên tz ...) 6 0 

• 
1 2 Dia c/i ban, tiê'p nhn ho scr tham gia dáu giá dü-qc bô trI a vi trI cong 

khai, thun tin 5 0 

2 A • A • A' 9 9 A A • Trang tine! hi can tine! dam bao cho vice dau gsa 8,0 

2 1 
• 

Co may in, may vi tInh, may chiê"u, thling du-ngphié"u trá giá báo dam an 
toàn, báo mat va cácphzrung tiên khác báo dam cho vic dâu giá 4 0 

22 C'ó he thông camera giám sat hoác tinét bi gin hInh tas noi ban, tzêp nhán 
ho sa tham gsa dau gza, noi to chwc CUQC dau gsa 4,0 

3 Co trang thông tin diçn !ir dang hort d3ng 2,0 

'P 
Dâ dw9c c0 quan có thâm quyên phê duyt dü diêu k&n  thyc hin hlnh 

A • A thwc dau gsa tr(rc tuyen 1, 

5 COno'ilwutrfrhsodugiá 1,0 
Phtro'ng an du giá khã thi, hiu qua (Thuyé't minh dy dz n5i dung 
trongphircrngán,) 22 

1 Phuong an dau gsa de xuat viçc to chuc dau gsa dung quy dinh cua 
pháp lult, dam báo tInh cong kiwi, minh b(Jch, khách quan 40 

,, 
Phuo'ng an dáugid dxuaA't tlth'i gian, dja ditrn ban, tiipnhnhso 
1/sam gsa dau gsa, dja diem to c/sue cu'c dau gsa, buos cong bo gsa 

A • • • A r A . , . . . A 1hu9n 1n cho nguvi tham gsa dau gsa; hsnh thuc dau gsa, bw0c gsa, so 
vbng dâu gid cO ts'nh k/ia thu và hiu qua cao 

4 

Phirong an daA'u gid dê xuât cdch th&c báo mat thông tin, chng thông 
dong, dim gsa 4,0 

4 
Phtrongdn daA'u giá d xut them các djadirn, hnhlhwc niêm yEt, 
thong bao cong khai khac nharn tang mire dçpho bien thong tin dau 
gsa 

4,0 

P/wang an diu giá dt xui! giäipháp dam bão an bàn, an nm/s trot tr 
c/so viçc to chwc thic hiçn dau gsa 3,0 

6 Phwong an daA'u giá d xuiit các giãipháp giãi quyit các tlnh hu6ng 
phát sin/i trong qua trInh 10 c/sac 1/nrc hien vic dâu giá 

0 

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

1 

Trong nãm trithc lien ke dd thrc hin h9p &ing djch vy dáu giá ding 
Io9i tài san vOi tài san dir kiên duii ra dâu giá (To c/nrc dâu giá tài san 
lift kê tt cã các cuc diu giá tài san dã thrc hien. Ngsthi cO tài san 
k/song yeu ciu np ban chi'nh hoc ban sao h dông) 

6 0 
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ChIchç'n chim ditm môltrong các lieu chIl.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoc 1.5 

1.1 Dzthi 03 hçrp dng (bao gm trwàng hçip không thc hién hçxp &ng nào) 2,0 
1.2 TIt03hqpdngdndtthi10hqpdng 3,0 
1.3 TIt10hQpdngdndtthi20hçipdng 4,0 
1.4 TIr20hqpdngdé'ndtthi30hçipdng 5,0 
1.5 Tir 30 hQp dcngtrà len 6,0 

2 

Trong nam trwoc lien ke da to chwc dau gsa thank cac cu9c dau gsa 
• • , ,• ,. . .A .. , , Is cung logs las san wis las san dy kien du'a ra dau gsa co mwc chenk 1cc/i 

trung bIn/i gifra giá tráng dâu giá so vói gid khôi diem (To chü'c du 
giá lài san lift kê ll cd các cu5c dâu giá tài san dã lhy'c hin. Ngwói có 
lài san khôngyêu câu np bàn chink hoc bàn sao hçip dông) 
Chi ch9n c1sm diém mt Irong các lieu c/il 2.1, 2.2,2.3,2.4 hoc 2.5 

180 

2.1 Dzrái 20% (bao gm trzr&ng hqp không có chênh léch) 10,0 
2.2 Tir20%dêndw&i40% 12,0 
2.3 Tz't 40% dn dithi 70% 14,0 
2.4 

p. 
Tut 70 % den dzthi 100% 16,0 

2.5 Ti'100%tràlên 18,0 
Thoi gian hogt d3ng trong link vrc dau giá tài san lInk 1w lhài ditm có 
Quyel djnh thank 41p hoc dwic cap Giây dáng kj hogt d3ng (Giây 
chirng n/ian dáng k35 kinh doanh dôi vói doank nghp dâu giá lài san 
dwic than/i lip fru* ngày Lu(it Dâu giá tài san có h4u lyc) 

50 

3.1 DzthiO3nám 3,0 
3.2 Tfr03nàmdndjthi05nãm 4,0 
3.3 Tz'r 05 nám Ira len 5,0 

So lung dau gsa vien cua to chwc dau gsa tat san 
C/il ch9n chaAm  diem mt lrong các lieu c/il 4.1, 4.2 hoc 4.3 30 ' 

4.1 oldAugiáviên 1,0 
4.2 TI- 02 dn dtr&i 05 dôu giá viên 2,0 
4.3 TIr 05 dougia vien tr& len 3,0 

5 

• A •p.5•9 Kink nghiçm hank nghe cua dau gsa vien cua to c/nrc dau gsa las san 
(Tlnh lit lhôi diem diric cap The cüa dâu gid viên lheo Nghj djnh so 
05/2005/ND-cP ngày 18/01/2005 càa Ghlnh phü vt ban dâu giá lài san 
hoc dãng kj dank sách dâu giá viên tgi So Tu'phdp tkeo Nghj djnh so 
17/2010/ND-CF ngày 04/03/2010 cüa ChInh phü v Mn dâu giá tài san 
hoc The du gid viên theo Luut Dâu giá lài san1) 
Chi ch9n c1im diem m5l trong các lieu chI 5.1, 5.2, hoc 5.3 

4,0 

5.1 Không có dáu giá vien có thai gian hành ngh tir 03 nám trà len 2,0 
5.2 TIr 01 den 02 dáu giá vien có th&i gian hành ngh lIt 03 nám Ira len 3,0 

5.3 Tir 03 dóu giá vien Ira len có thai gian hành ngh lIt 03 nám trà len 4,0 
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6 
N3p thuE thu nhçlp doanh nghp hoc dóng gop vào ngân sac/i Nhâ 
nwO'c trong nàm trithc lien k, trw lii u gia tn gia tang 
Chich9n châm diem mjt trong các lieu ch16.1, 6.2, 6.3 hoc 6.4 

5,0 

6.1 Dzthi50triéudng 2,0 

6.2 Ti'r 50 tniêu dng dn dzthi 100 triéu dng 3,0 

6.3 Tz'r 100 triéu dng den dtrài 200 triéu dng 4,0 

6.4 TIc 200 triêu dng tràlên 5,0 
Djingü nhân viênlàm vic theo hipdngiao df3ng 
Clii ch9n cham diem m91 trong cac lieu c/u 7.1 hoic 7.2 3,0 

7.1 Dw&i 03 n/ian viên (bao gm trwàng hcip khóng có nhOn viên nao) 2,0 

7.2 Tfr 03 nhán vien Ira len 3,0 

8 
CO ngw' tjlp sr hành nghê Irong to chá'c dau gid tài sOn trong nãm 
tr,thc lien kê hoc nOm n5p hO so' dOng ky tham gia lra ch9n 1 0 

Thu lao dlch  vii du giá, chi phi du giá tài san phñ hp 
('hi ch9n cham diem m91 Irong cac lieu c/u 1,2 h09c 3 

5,0 

1 Bang mOe thà lao djch vi diu gid theo quy djnh cOa Bô Tài chInh 3,0 

2 
GiOm dthi 20% m&c ti da thà lao djch vy du giá (khOng áp dung dái 
v07 mO'cthà lao phân tram trên phân chênh lch giO trj tOi sOn theo giá 
trOng dâu giá vOi giO kliiii diem lheo quy djnh cOa, fi TOi chInh) 

4,0 

GiOm hr 20% tth len mfrc hôi da hhà lao djch vu dâu giá (khong Op 
dung dôi vOi mwc thà lao phân frOm phân chnh lch giO trj lài sOn 
theo gid trOng dâu giá vOi giO khOi diem theo quy djnh cOa B3 Tài 
chmnh) 

(1 

Tiêu chI khác phü hqp vol tài san du giá do ngtrOi có tài san du giá 
quyt djnh 5 0 

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

2 Co 02 du giá viên có trmnh d thc s trô len 2,0 

3 
Trong nám tnràc 1in k dâ t chirc dAu giá thành It nht 03 cuc du giá 
cüng loti tài san voi tài san dr kiên di.ra ra ctâu giá trên dja bàn tinh Thai 
Nguyen 

2,0 

' . Tong so diem 100 

VI 
A r p F A F Co ten trong danh sach cac to chLrc dau gia tai san do B9 Tir phap 

cong bo 
O ten trong danh sOc/i cOc l c/sOc diu giO tài sOn do B) Twphdp 

cong bo 
DO diu 

kiçn 

2 
2 A .. .. .. Khongco ten trong danh such cuc to chu'c daugia tai san do BQ Tin 

phap cong bo 

K/sOng 
dO diu 

kiên 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

