
UBND THANH PHO THAI NGUYEN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
PHONGTAINGUYEN&MOITRIXONG Dc 1p -  Tir do - Hanh phüc 

S: 1262/TB-TNMT Thai Nguyen, ngày 28 tháng 9 nàm 2022 

THÔNG BAO 
Vê vic Jtj'a ch9n to chirc du giá tài san 

Can cu Luât Dt dai nàm 2013; 
CAn cü Lu,t Dâu giá tài san nAm 2016; 
Cn cü Nghj djnh so 43/20 14/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa Chinh phü quy 

dinh chi tiêt thi hành môt so diêu cüa Luât Dat dai; Nghi djnh so 148/20201ND-CP 
ngày 18/12/2020 cüa ChInhphü sta dôi mt so Nghj djnh huâng dn Luât Dat dai; 

Can cur Nghi djnh so 62/2017/ND-CP ngày 16/5/2017 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành Lut Dâu giá tài san; 

Can cü Thông tu lien tjch so 14/20151f1LT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 
cüa B Tài nguyen va Môi trtrông, B) Tu pháp quy djnh vic to chüc thirc hien  dâu 
giá quyên sü ding dt dê giao dat có thu tién sur dmg dat hoc cho thuê dat; 

Can cü Thông tu sO 02/2022/BTP ngày 08/02/2022 cüa B Tu pháp huóng 
dan 1ira ch9n to chüc dâu giá tài san; 

CAn cü Quyet djnh so 4229/QD-UBND ngày 30/12/2021 cüa UBND 
tinh Thai Nuyên ye vic diêu chinh, buy bô Kê hoch sü ding dat nàm 2021 và 
phê duyt kê hoach  sü d%lng dat nAm 2022 thành phô Thai Nguyen; 

CAn cur Quyêt djnh so 23 12/QD-TJBND ngây 27/9/2022 cüa IJBND tinh 
Thai Nuyén ye vic phê duyt giá kh&i diem dé thirc hin dâu giá quyên sCr 
dicing dat ti d%r an Dâu tu xây dirng Khu dan cu phu?mg Thjnh Dan và xA Quyêt 
ThAng, thành phô Thai Nguyen; 

CAn cü Quyêt djnh so 1538/QD-UBND ngày 27/02/2017 cüa UBND 
thàrih phô Thai Nguyen v vic phé duyt do an Quy hoach  chi tit Khu dan cu 
phu?ing Thjnh Dánvà xA Quyêt thAng, thành phô Thai Nguyen; 

CAn cü Quyêt djnh so 8173/QD-UBND ngày 15/9/2020 cUa UBND thành 
phô Thai Nguyen ye vic phê duyt dâu tu xay drng cong trInh: Khu dan cu 
phuing Thjnh Dan và xA Quyet ThAng, thành phô Thai Nguyen (giai do?n 2); 

CAn cü Quyét djnh sO 7288/QD-UBND ngày 22/8/2022 cüa UBND thành 
phô Thai Nguyen ye vic phê duyt phuong an dâu giá quyên sü ding dat ti mt 
sO ô, thàa dat d an Khu dan cu phtthng Thjnh Dan và xA Quyêt ThAng, thành 
phô Thai Nguyen; 

CAn cur Quyet djnh sO 7289/QD-UBND ngày 22/8/2022 cüa UBND thành 
phO Thai Nguyen ye vic phé duyt dâu giá quyên sü ding dat ti mt sO ô, thüa 
dat Khu dan cu phuäng Thjnh Dan và xA Quyét Thang, thãnh phO Thai Nguyen; 

Phông Tài nguyen và Môi tru&ng thành phO Thai Nguyen thông báo hra 
ch9n to chüc dâu giá tài san, ciii the nhu sau: 

A '7 7 •• '7 1. Ten, da chi do'n v co tai san dau gia 
Ten don vj có tài san dâu giá: Uy ban than dan thành phô Thai Nguyen. 
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Ten dcm vj duçic giao ti chüc thirc hin du giá quyn sü diing dat: PhOng 
Tài nguyen và Môi tnthng thành phô Thai Nguyen. 

Dja chi: So 10, duông Nguyen Du, phuèng Trung Vuang, thành phô 
Thai Nguyen, tinh Thai Nguyen. 

2. Ten tài san, s hrç'ng, cht Itrqng cüa tài san du giá 
- Ten tài san dau giá: Quyên sü diving dat ti dij an Khu dan cu phithng 

Thjnh Dan và xã Quyêt Thang, thành pho Thai Nguyen. 
- So li.rcmg tài san dâugiá: 63 o dat. 
- Mic dIch sà d%rng dat: Dat ô nông thôn. 
- 111th thüc sü diving: Nba nuóc giao dat có thu tiên sü diing dat thông qua 

dâu giá quyên sü ding dat. 
- Th&i h?n  sü d%ing: Lau dài. 
- Chat h.rçing tài san dâu giá: Các ô dat da duqc thirc hin xong cong tác thu 

hôi dat, bôi thu&ig, h trçY giái phong mt bang (mat bang sach). 
3. Giá khoi dim cüa tài san du giá 
Xác djth theo Quyt djnh s 231 2/QD-UBND ngày 27/9/2022 cüa UBND 

tinh Thai Nguyen ye vic phé duyt giá kh&i diem dé thc hin dâu giá quyên sü 
ding dat ti dr an Dâu tu xây dirng Khu dan cu phithng Thjnh Dan và xA Quyêt 
Thang, thành phô Thai Nguyen. 

A t . • •• 9 4. Tieu chi 1ira chçn to chirc dau gia tal san,  
- To chüc dâu giá tài san duçic dánh giá, châm diem dira theo các thorn 

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

+ Ca so vt chat, trang thiêt bj can thiêt bâo dam cho vic dau giá dôi vOi 
1oi tâi san dâu giá. 

+ Phuong an dâu giá khâ thi, hiu qua. 
+ Näng 1rc, kinh nghim và uy tin cüa to chüc dâu giá tài san. 
+ Thu lao djch vj dâu giá, chi phi dâugiá tâi san phü hqp. 
+ Co ten trong danh sách các to chirc dâu gia tâi san do Bô Tu pháp cong bô. 
+ Các tiêu chI khác phü hçcp vOi tài san dâu giá do nguOi có tài san dâu giá 

quyêt djth. 
- Phông Tài nguyen và Môi truOng thành phô,Thái Nguyen can ct thông 

tin trong ho so dáng k tham gia hja ch9n to churc dâu giá tâi san e chârn diem 
theo tat cá cac tiêu chI quy djnh ti Bang tiêu chI dánh giá, châm diem to chtrc 
dâu giá tài san kern theo Thông báo nay và xCr 1 các tlnh huông theo quy djth 
tai Diéu 5, Thông tu so 02/2022/TT-BTP ngay 08/02/2022 cüa BO Tis pháp. 

(Co Bang tiêu chi dánh giá, chám diem tO ch&c dáu giá tài san kern theo) 
5. H so dang k tham gia hra chçn t chwc du giá tài san: 
- Van bàn dê nghj tham gia 1ira ch9n to chüc dâu giá tâi san. 
- Ho so pháp l', co sO 4t chat, trang thiêt bj can thiêt bâo dam cho vic 

dâu giá cüa to chüc dau giá. 
- Phuang an dâu giá khá thi, hiu qua. 
- Ho so näng lirc, kith nghim và uy tin cüa to chüc dâu giá tài san. 
- Thu lao djch vu dâu giá, chi phi dâu giá tâi san phü hçip. 
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- Các tài 1iu khác kern theo Bang tiêu chI dánh giá, chrn dim t chüc 
dâu giá tài san. 

(To chzc dâu giá tài san tu chju trách nhim ye tInh day dii, chInh xác 
cza các thông tin trong hO scr dáng Ig tham gia twa c/ion và phái chiu háu qua 
bat lo'i do Ice khai khOng day dü, khóng chIn/i xác thông tin quy dinh tgi Diéu 5, 
Diu 6, Thông tw sO 02/2022/7T-BTP ngày 08/02/2022 cña Bô Twpháp). 

6. Thôi gian, dja diem np h s dáng k tham gia t chtrc du giá 
- Th?ñ gian np ho so däng k tham gia to chüc dâu giá: To chüc dâu giá 

tài san np hO so trong th&i gian 03 ngày lam vic kê tr ngày Thông báo ye vic 
lira chQn to chüc ctau giá tãi san. (Np trong gi hành chInh). 

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

Dja chi: So 10, duông Nguyen Du, phithng Tnrng Vuong, thành phO 
Thai Nguyen, tinh Thai Nguyen. 

Ngtrôi den np ho so phái mang theo giây gii thiu, chüng minh nhân 
dan hoc can cuóc cong dan. 

Ghichz 
- Ho so' dáng /g tham gia tO chik dáu giá lam thành bó, in bla, dóng 

thành quyên. 
- Không hoàn igi hO so' dOi vOi hO so' khOng diric 4a chon. 
- TO ch&c dáu giá tài san có so diem cao nhât theo tat cã các tiêu chl quy 

dinh tai Bang tiêu ,chI dánh giá, chám diem to ch&c dáu giá tài san sê dzrov twa 
chQn de tO ch&c dâu giá tài san. 

PhOng Tài nguyen và Môi tru&ng thành phô Thai Nguyen thông báo dé 
các to chüc dâu giá tài san biêt và dang k'./. 

No'i nhn: TR1JYNG PHONG 
- UBND thành phô; 
- Cong thông tin din ti quc gia ye 
dãu giá tài san; 
- Cng thông tin din ttr thành phO; 
- Liru: TNMT. 

Dinh Cong Ich 
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BANG TLEU Ciii DANII GIA, cllki!vt DIEM TO ciiU'c DAU GIA TAI sAN 
(Kern theo Thông báo s A21 /TB-TNMT ngày  1$'  tháng  q  nárn 2022 

cza Phông Tài nguyen và Môi trzthng thành vhô Thai Nuvên) 

NQI DUNG Mü'cti 
rr 

Co so' vt chat, trang thiet b1 can thiet dam bao cho viec dau gia doi 
vó'i 1oi tài san du giá 23 0 

1 Co so vlt chit dam bão cho vic du gid 11,0 

1 1 
• 

Co tru sà n dinh, dja chi r6 rang kern theo thông tin len he (so' dién 
thoai, fax, dja chi tint diên tz ...) 

6 0 

• 
1 2 

Dja chi ban, tiép nh4n hO so' tham gia dáu giá dzrçrc bO trI c vj trI cOng 
khai, thuán tiên 

5 0 

2 Trang thiEf bj cEIn thiEf dam báo cho vic dãu giá 8,0 

• 
2 1 

Co may in, may vi tlnh, may chiê'u, thüng dzrngphiê'u trá giá báo dam an 
toàn, báo mat và cácphztcrng tin khác báo dam cho viêc dáu giá 

40 

2 2 
Co he thông camera glám sat hoác thiét bi ghi hlnh tai no'z ban, tlép nhán 
ho so' tham gia dau gia; no'i to chwc CUQC dau gia 

4,0 

3 Co trang thông tin din tü' dang ho,t d3ng 2,0 
Dd du'ic co quan có thm quyn phê duyt dii diu kiên thrc hin hInh 
thsrc dâu giá trtc tuyên 

1 0 

5 Co noi Iwu lrfr ho so' du giá 1,0 
Phirong an du giá khã thi, hiu qua ('Thuyê't rninh dy dii nôi dung 
trongphtro'ng on,) 

22 0 

, 
Phuong an dáu giá d xuIt vic td chii'c diJu giá diing quy djnh ciia 
pháp iuât, dOm bOo tInh cong khai, minh b(Ich, khách quan 

40 

2 

Phuong an dãu giá dt xui tho gian, dja diEm ban, tie'p nhân ho so' 
tham gia dâu giO, dja diem to chii'c cu3c dâu giá, buôi cong bô giá 
thuân 1n cho ngwlli tham gia dâu giá; hInh lhfrc dEJu giO, bwOc giá, so 
vbng dâu giO cO tInh khO thi và hiu quO cao 

4 0 

Phuong On déJu giO d xua1t cOck lhii'c bOo mit thông tin, chéJng thông 
dông, thm giO 

40 

4 
Phwong On déJu giO d xuât them các dja diEm, hlnh f/nrc niêm yEt, 
thông bOo Cong khai khOc nhám tang mOc d5phO biên thông tin dâu 
gid 

4,0 

Phu'o'ng On déJu giO d xult giOiphOp dOm bão an bàn, an ninh 1r11 ti' 

choviçctochwcthrchindaugia - 
30 

6 
Phu'ong an déJu giO dExuátcOcgiOi pháp giOi quyEt cOctInh huéJng 
phal sinh trong qua trtnh to chu'c thrc hin v:çc dau gia 

30 

III Nàng hrc, kinh nghim và uy tin cüa t6  chtrc du giá tài san 45,0 

1 

Trong nàm tru'O'c lien kê dO 1hrc hiên hpp dOng djch vi dâu giO càng 
Ioii tOi sOn vO'i tài sOn dir kiên dwa ra dâu giO (To chii'c dâu giá tOi sOn 
Iit kê tat cO cOc cuc déJu giO tài sOn dO thrc hiçn. Ngwôi CO tOi sOn 
khôngyêu câu n3p ban chinh hoc ban sao hrp dong) 

6 
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Clii ck9n chim diém mjil (Tong các lieu c/sI 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoâc 1.5 

1.1 Dzthi 03 hqp &ng (bao gtim trzràng hçip khóng thwc hiên hrp dng nao) 2,0 
1.2 Tz't 03 hcip dng dê'n dirái 10 hqp dng 3,0 
1.3 T10hcipdngdndithi20hqpdng 4,0 
1.4 Tz'r 20 hç,p dng dn dztói 30 hcip dng 5,0 
1.5 Tz't 30 hçrp dngtràlên 

- .. . . 
6,0 

2 

Trong nam frwoc lien ke da to c/nrc dau gia I/san/s cac cuc dau gia 
càng loii tài san vói lài san dy kiên thai ra dâu giá cô mfrc chênh &ch 
(rung blnh gifra giá (rang dáu giá so vói giá khói diem (To chfrc dâu 
giá tài san lift kê tat cã các cu3c dâu giá Iài san dii thyc hin. Ngithi Co 
tài san khôngyêu câu nt3p bàn chi'nh hoc bàn sao hip thing) 
Clii ch9n châm diem mit (Tong CC lieu c/sI 2.1, 2.2,2.3,2.4 hoc 2.5 

180 

2.1 Dzrài 20% (bao gain trzrô'ng hqp khóng có chênh 1çch) 10,0 
2.2 7it20%déndwài40% 12,0 
2.3 Tfr 40% dén dzrái 70% 14,0 
2.4 7Yr70%dndwái100% 16,0 
2.5 TIr100%tràlên 18,0 

Thài gian hoit d3ng trong linh vrc du giá Iài san tIn/s lit ihôi diem cO 
Quytt djnh Ihành 41p hoc dir9c cp Gi4 diing kj hoyt d3ng (Gi4y 
chirng nhçmn ding kj kinh doanh dôi vó'i doanh nghip dâu giá tài san 
dwcfc thành 41p trithc ngày Luât Dâu giá thi san có h&u  lrc) 

50 

3.1 DzthiO3nim 3,0 
3.2 Tit03nãmdndztói05nàm 4,0 
3.3 Tfr05námtràlên 5,0 

Sá lwtng diu giá viên cüa ui chitc diu gid lài san 
Chi cisyn cham them m91 trong cac lieu c/u 4.1, 4.2 hoyc 4.3 3,0 

4.1 0ldá'ugiáviCn 1,0 
4.2 Tz'r 02 dn dithi 05 dá'u giá viên 2,0 
4.3 Tit 05 dugia vien Ira len 

'. 
3,0 

5 

Kin/s ngh:m han/s nghe cua dau gsa vien cua to c/nrc dau gia tai san 
(TInh tfr thô'i diem dw9c cEip The cüa dâu giá viên theo Nghj djnh sEi 
05/2005/ND-CP ngày 18/01/2005 cüa ChInh phü v ban du giá tài san 
hoc dãng kj danh sac/s daXu  giá viên tyi So Twp/sáp theo Nghj djnh so 
1 7/2010/ND-CF ngày 04/03/2010 cüa ChInh phü ye ban dâu giá tài san 
hoác The dâu giá viên I/sec Luât Diu giá tài san) 
C/si c/son c/sam them m91 Irong cac lieu c/si 5.1, 5.2, hoac 5.3 

4,0 

5.1 Khóng Co dâu giá viên cO th&i gian hành ngh tit 03 nim Ira len 2,0 

5.2 TIr 01 dén 02 dàu giá viên cO thai gian hành ngh tir 03 nãm Ir& len 3,0 

5.3 Tir 03 dáu giá vien trà len cO th&i gian hành ngh tir 03 nim Ira len 4,0 
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6 
Np thuEthu nhIp doanh ngh4p hocdónggóp vào ngân sách Nhà 
nithe trong nàm trithc lien kê, lrfr thuê gia trj gia tang 
Clii chn châm diem m5l Irong các lieu clii 6.1, 6.2, 6.3 hoc 6.4 

5,0 

6.1 Dwài 50triéudng 2,0 
6.2 Tzr 50 triçu dong den duvi 100 triçu dong 3,0 
6.3 Tz'r 100 triéu dng dn dirái 200 triêu ding 4,0 
6.4 TIt 200 triu dng trà len 5,0 

Dôinga nhân viênlàm vic theo hIp dángiao d3ng 
C/u ch9n cham diem m91 Irong cac lieu c/u 7.1 hoic 7.2 3,0 

7.1 Dithi 03 nhOn vien (bao gm trithng hçrp không có nhOn viên nao) 2,0 
7.2 Ti 03 nhán vien trà len 3,0 

8 
Co ngwài 41p  sr hành ngh trong id chfrc dlu giá tai san trong nám 
lr,thc lien kê hoc nám n3p ho su dàng ky tham gia lra ch9n 1 0 

Thu lao dch vy du giá, chi phi du giá tài san phü hqp 
Chi ch9n cham diem m91 trong cac tieu chi 1, 2 hoic 3 5,0 

1 Bang mtc thà lao djch vu dElu giá Iheo quy djnh cüa B3 Tài chInh 3,0 

2 
Giãm dirO'i 20% mac t6i da Ihà lao djch vi du gid (khong áp ding di 
vO'i mfrc Ihà lao phân tram Irên phân chênh &ch giá 14 là! san theo giá 
lráng dlii giO vOi giá khOi diem lheo quy djnh cüa B?3  Tài chInh) 

4,0 

Giam là' 20% lrO' len mfrc hJi da lhà lao djch v du giá (khOng áp 
dung dôi v07 mac lhà lao phân tram phân chnh 4ch giá In là! san 
lheo giá tráng du giá vOi giá khOi diem lheo quy djnh cüa B3 Tài 
chIn/i) 

50 

Tiêu chi khãc phil hçip vó'i tài san du giá do ngirôi có tài san du giá 
quyt djnh 5 

1 Co trti s&, chi nhánh dóng trên dja bàn tinh Thai Nguyen 1,0 
2 Co 02 du giá viên có trInh d thac s5' trà len 2,0 

3 
Trong nàm trithc 1in k dâ t chüc du giá thành It nht 03 cuc du giá 
cüng 1oi tâi san vói tài san dr kiên dua ra dâu giá trên dja bàn tinh Thai 
Nguyen 

2,0 

c Tong so diem 100 
Co ten trong danh sách các t chfrc du giá tài san do B Tir pháp 
cong bô 
Co ten trong danh sack các t c/uk dãu giá tài san do B Twpháp 
cong bo 

Dü diu 
k:çn 

2 
. . . . . Khong co ten trong danh sach cac to c/tue dau gia tat san do Bo Tu 

A phap cong bo 

g 
dudieu 

kiên 
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