
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO THAI NGUYEN Dc 1p - Ti do - Hnh phüc 

S6: 32  /TB-UBND TP. Thai Nguyen, ngày O.- thángA0 nàm 2022 

THÔNG BAO 
Ye vlec Iiia  chçn to chirc dau gia tai san 

Can cü Luât Dt dai nãm 2013; 
Can cü Lust Dâu giá tài san näm 2016; 
Can cü Nghj djnh so 43/201 4/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 148/2020/ND-CP 
ngày 18/12/2020 cüa Chinhphü süa dôi mOt  so Nghj djnh huàng dn Lut Dat dai; 

Cãncr Ngjij 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 14/2015111LT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 
cUa BO Tài nguyen va Môi truông, B Tu pháp quy djnh vic to chIrc thrc hin dâu 
giá quyên sü diing dat dé giao dat có thu tiên sü dimg dat hoc cho thuê dat; 

Can cü Thông tu so 02/2022/BTP ngày 08/02/2022 cüa Bô Tu pháp huâng 
dan lira ch9n to churc dâu giátài san; 

Can cü Quyêt djnh so 4339/QD-UBND ngày 3 1/12/2021 cüa UBND tinh 
Thai Nguyen ye vic thu hôi dat cüa Ban quán 1' rirng dc diing, phông h tinh 
Thái,Nguyen quán 1 và dat giao thông do UBND xA Phüc Xuân quãn l', giao 
cho Uy ban nhân dan thành phô Thai Nguyen clê clé xuât dr an theo quy djnh; 

Can cü Quyêt djnh sO 4229/QD-UBND ngày 30/12/2021 cüa UBND tinh 
Thai Nguyen ye vic diêu chinh, hüy bO Kê hoch sü diing dat nàm 2021 và phê 
duyt kê hoch sü d11ng dat nãm 2022 thành phô Thai Nguyen; 

Can cü Quyêt djnh so 1819/QD-UBND ngày 03/8/2022 cüa UBND tinh 
Thai Nguyen Chap thun chü trucrng dâu tu dij an Khu du ljch nghi dirang quôc 
té 5 sao Ho Nüi COc, giai do?n  1; 

Can cü Quyêt djnh sO 1957/QD-UBND ngày 23/8/2022 cüa UBND tinh 
Thai Nguyen phé duyt phwmg an dâu giá quyên sir dimg dat dê lra ch9n nhà 
dâu tu thirc hin Dir an Khu du ljch nghi duOng quôc té 5 sao Ho Nüi Côc, giai 
doan 1; 

Can ctr Quyet djnh sO 2055/QD-UBND ngay 30/8/2022 cüa UBND tinh 
Thai Nguyen phê duyt dâu giá quyên sü dmg dat de 1ra chçn nhà dâu tu thtrc 
hin Dy an Khu du ljch nghi duong quOc tê 5 sao Ho Nüi Côc, giai do?n 1; 

Can cir Quyêt djnh sO 2390/QD-UBND ngày 01/10/2022 cüa UBND tinh 
Thai Nguyen phê duyt giá khâi diem dé dâu giá quyên sü diing dat 1ra chçn 
nhà dâu tu thirc hin Du an Khu du ljch nghi duOng quôc tê 5 sao Ho Nüi Côc, 
giai do?n 1; 

Can cu Quyet dnh so 1256/QD-UBND ngay 05/3/2021 cua UBND thanh 
phO Thai Nguyen ye vic phê duyt dO an quy hoch chi tiêt 1/500 Khu du ljch 
nghi dung quOc té 5 sao HO Nüi COc, giai don 1; 

UBND thành phô Thai Nguyen thông báo 1ra ch9n tO chüc dâu giá tài 
san, ci the nhu sau: 
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1. Ten, da chi don vl Co tài san du giá 
Ten thin vj Co tài san dâu giá: Uy ban nhãn dan thành phô Thai Nguyen. 
Dja chi: So 10, dix?mg Nguyen Du, phithng Tnmg Vt.rong, thành phô 

Thai Nguyen, tinh Thai Nguyen. 
2. Ten tài san, s Iir9'ng, cht krç'ng cüa tài san du giã 
- Ten tài san dâu giá: Tong din tIch dat là 189.278,2 m2  tai  xã Phñc 

Xuân dê 1ira chQn nba d.0 tix thirc hin Dir an Khu du ljch nghi dung quôc tê 5 
sao HO NOi C,c, giai doan  1, chi tit loai dt nhix sau: 
STT - ChLrc nang sr diing dat en . 2 Diçn tich (m) a Ty Ic (/o) 

1 D.tdjchvii-côngcng 6.160 3,3 
2 Dtbitthirdu1Ich 31.500 16,6 
3 Dâtcâyxanhchuyêndê 123.939 65,5 
4 Dat ha tang k5' thut 1.550 0,8 
5 Dat giao thông 26.129,2 13,8 

Tong 189.278,2 100,0 
- So krcing tâi san dâu giá: Dâu giá trçn gói toàn b din tIch 189.278,2 mh.  
- Mic dIch sü dimg dat: Thirc hin xay dimg bit th%r du ljch, cong trmnh 

throng rnai  djch vii, di.thng giao thông, ha tang k thut, cay xanh là 189.278,2 m2  
theo Quyêt djnh so 1819/QD-UBND ngày 03/8/2022 cüa UBND tinh Thai Nguyen. 

- HInh thüc giao dat, th&i hn sr ding dat cüa cac thfra dat khi dâu giá 
quyen sü dung dat: Nhà niróc cho thuê dat trá tiên thue dat mt lan cho Ca thii 
gian thuê. Thai h?n  thue dat là 50 näm kê tü ngày duc nhà nuc cho thuê dat 
thông qua hInh thüc dâu giá quyên sü dtng dat. 

- Ha tang k thut: Khu dat chua duçic xây dirng ha tang k thut. 
C. •p •. ., .. 

3. Gia kho'i diem cua tai san dau gia 
Xác djnh theo Quyet djnh sO 2390/QD-UBND ngày 01/10/2022 cüa 

UBND tinh Thai Nguyen phê duyt giá khâi diem dê dâu giá quyên si diving dat 
1ira chpn nhà dâu tu thirc hin Dir an Khu du ljch nghi duerng quôc tê 5 sao Ho 
Nüi Côc, giai doan  1. 

4. Tiêu chI Iira chçn ti chic dáu giá tài san 
- T chirc dâu giá tài san duc dánh giá, châm diem dra theo các nhóm 

lieu chI duçic quy djnh ti Diêu 3, Thông tu sO 02/2022/TT-BTP ngày 
08/02/2022 cOa Bô Tu pháp, ci the nhu sau: 

+  Co so 4t chat, trang thiêt bj can thiêt báo dam cho vic dâu giá dôi v&i 
loai tâi san dâu giá. 

+ Phi.rcmg an dâu giá khâ thi, hiu qua. 
+ Nãng 1irc, kinh nghim và uy tin cüa to chirc dâu giá tài san. 
+ Thu lao djch viii dâu giá, chi phi dâu giá tài san phü hcp. 
+ Co ten trong danh sách cac to chüc dâu giátâi san do Bô Tu pháp cong bô. 
+ Các tiêu chi khac phü hçip vOi tâi san dâu giá do nguOi Co tâi san dâu 

giá quyêt djnh. 
- UBND thành phô Thai Nguyen can cüthOng tin trong ho so däng k 

tham gia lra chQn to chüc dâu giá tài san dé chârn diem theo tat cá các tiêu chi 
quy djnh tai  Bang tieu chI dánh giá, châm diem to chüc dâu giá tài san kern theo 
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Thông báo nay và xCr l các tlnh huông theo quy djnh tai  Diu 5, Thông tu so 
02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 cüaB Tu pháp. 

(Co Bang tiêu chi dánh giá, chám diem to chic dáu giá tài san kern theo,) 
5. H s0 clang k tham gia Iya chçn t chfrc du giá tài san: 
- Van ban dê nghj tham gia 1ira chçn to chüc dâu giá tài san. 
- Ho so pháp 1, co sà vt chat, trang thiêt bj can thiêt bão dam cho vic 

dâu giá cüa to chüc dau giá. 
- Phrnng an dâu giá khã thi, hiu qua. 
- Ho so nàng 1rc, kinh nghim và uy tin cüa to chüc dâu giá tài san. 
- Thu lao djch vi dâu giá, chi phi clâu giá tài san phü hqp. 
- Các tài 1iu khác kern theo Bang tiêu chI dánh giá, châm diem to chirc 

daugiatâisán. 
(TO chic dáu giá tài san tu- chju trách nhirn ye tInh day dz, chInh xac 

cza các thông tin trong hOsa dáng /g tham gia 1ya chQn và phái chju huquá 
bat ii do kê khai khOng day dü, không chInh xác thông tin quy djnh tgi Diêu 5, 
Dieu 6, Thông tu- sO 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 cüa Bó Tu-pháp). 

6. Thôi gian, da dim np hi s0 clang k tham gia t chuc du giá 
- Than gian np ho so clang k tham gia to chüc dâu giá: To chüc dâu giá 

tài san np hO so trong thai gian 03 ngày lam vic kê tr ngáy Thông báo ye vic 
1ira chn to chirc dâu giátài san. (Np trong gi? hành chInh). 

- Dja diem np ho so: PhOng Van thu, tr%i si HDND&UBND thành phô 
Thai Nguyen. 

Dja chi: So 10, duông Nguyen Du, phuàng Tnmg Vuong, thành phô 
Thai Nguyen, tinh Thai Nguyen. 

Ngi.thi den np ho so phâi mang theo giây giói thiu, chüng minh nhân 
dan hoc can cu&c cong dan. 

Ghi chz 
- H sd dãng /g tharn gia t ch&c dá'u giá lam thành b(5, in bla, dóng 

thành quyén. 
- KhOng hoàn igi ho sa dôi vái hO sa không dzrçic hta chon. 
- TO ch&c dáu giá tài san cO sO diem cao nhât theo tat cá các tiêu chI quy 

dinh tgi Bang tiêu chI dánh giá, chám diem to chic dâu giá tài san sê dzrçxc iwa 
chQn dé tO ch&c dáu giá tài san. 

UBND thành phô Thai Nguyen thông báo de các to chüc dâu giá tài san 
biêt và clang k./.v' 

Ndi nhiIn: 
- IT Thành üy; 
- Ti' HDND thành phô; 
- Lãnh dao  UBND thành phô; 
- C6ng thông tin din tCr qu& gia v dâu giá 
tài san; 
- Cong thong tin diçn tu thanh pho; 
- Luu: VT, ThMT. 

Nguyn Van Tu 
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BANG TIEU ciii DANH GIA, CHAM DIEM TO cHUc DAU GIA TAI sAN 
(Kern theo Thông báo s 32 ~ /TB- UBND ngày  03  tháng A0nàm 2022 

cia UBND thành hô Thai Nuvên) 

TT 
NQI DUNG 

Mfrcti 

Co so' vt chat, trang thiet b can thiet dam bao cho viçc dau gia doi 
vol Ioii tai san dau gia 

23,0 

1 Cc' so' vlt chaAt  dam bOo cho vic daAu  gid 11,0 

• 
1 1 

Co tri sO' dn djnh, dia chi rô rang kern theo thông tin len h (so' din 
thoQi, fax, dja chithwdin ti ...) 

60 

• 
1 2 

Dza chi ban, ti nhn h so' tham gia dc'u giá dwac ho' tn 0' vj trI cong 
khai, thun tin 

5 0 

2 Trang i/tilt bj cn i/tilt dam bdo cho v&c  diu giá 8,0 

• 
2 1 

CO may in, may vi tInh, may chié'u, t/thng drngphie'u trO giá báo dam an 
toàn, báo mat và các phirn'ng tin khOc báo dam cho vic dáu giá 

4 0 

2 2 
Co he thông camera glám sat hoOc thiêt bi ghi hinh taz noi ban, tlêp nhán 
ho so' tham gia dau gia; no'i to chirc cuQc dau gia 

4,0 

3 CO trang thông tin d4n tü' dang hogi dng 2,0 

4 
DO dwic cc' quan có thm quyn phê duyt dO diu kin thrc hiçn hlnh 

. A ., A i/nrc dau gia irg'c iuyen 
1,0 

5 C'Onoilirutrfrhôsodtugiá 1,0 
Phrong an du giá khã thi, hiu qua (Thuylt rninh dy dO ni dung 
trongphtrang an) 

22 0 

1 
Phirong On dEu giO dt xuiit viçc tE c/sOc du giá dOng quy djnh cOa 

phOp luit, dam bOo tinh Cong khai, minh bgch, khdch quan 
4 

2 

Phiro'ng On diu giO de xuih thô gian, dja dilrn ban, tiê'pnhmnhti so' 
tham gsa dau gus, aja diem to chwc cugc dau gsa, buos cong bo gia 
thuân 4i cho ngtrOi i/sam gia dâu giO; hlnh tithe du giO, bwO'c giá, so 
vbngdâugiOcOiInhkhOthivàh4uquOcao 

4 0 

A Phu'o'ng an dau gsa de xuai cach thwc bao mat thong tin, chong thong 
dong,thmgia 

4,0 

4 
Phwong On dâu giO dê xuât them cOc dja diem, hlnh ihO'c niêm yet, 

a , • , , . • A ,. • A thong bao cong khai khac nham tang mire dgpho bien thong tin dau 
gsa 

4,0 

J 
Phuv'ng On du giá dê xuât giOiphdp dam bOo an toàn, an nm/i trot tr 

• A , •, A •, 

c/to vic to chu'c ih(rc hsn dau gsa 
.3, 

6 
Phirozg On dáu giá dxuitcOc giOiphOp giOi quylt các tlnh hu6ng 
p/sOt sinh trong qua irinh to chfrc ihrc hin vic du giá 

3 0 

III Náng Irc, kinh nghimvà uy tin cüa t chüc du giá tài san 45,0 

1 

Trong nam triroc lien ke da lhrc hiçn hg dong die/i  vu dau gia cung 
loai tài sOn vO'i tài sOn 4 kiên du'a ra dâu giá (TO c/sOc dâu gid tài sOn 
l&t kê tii cO cOc cuc du giO tài sOn dO thrc hi n. NgwOi CO tài sOn 
khôngyêu câu np ban chInh hoc ban sao hip dông,) 

6 0 
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C/ti ch9n c/tam ditm mt trong các lieu chI 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoc 1.5 

1.1 Dwài 03 hcxp dng (bao gm trztàng hqp khong thztc hin hçrp dng nao) 2,0 

1.2 Tt03hQpdngdndw&i10hçfpdng 3,0 

1.3 Th10hçrpdingdendwói20hQp&ing 4,0 

1.4 5,0 

1.5 TIr30hQpdngtr&lên 6,0 

2 

Trong námtrithc lin k dâ li chic da giá thành các cu3c dan giá 
cung loçu tat san voi tat san dr kien dwa ra dau gia Co mwc chenh Itch 
trung bIn/i gifra giá tráng dâu gui so vó'i giá khoi diem (To chfrc dâu 
giá tài san 1it kê tâtcã các cu5c dâu giá tài san dã ihyc hin. Ngithi Co 

tài san khôngyêu cau n5p bàn chInh hoc bàn sao hçrp dông) 
Chic/ion châm diem môt trong các lieu ch12.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoc 2.5 

180 

2.1 Dzthi 20% (bao gm trwàng hQp khóng có chênh lch) 10,0 

2.2 Tz'r20%déndzthi40% 12,0 

2.3 Tz't 40% dn dithi 70% 14,0 

2.4 Th70%dendzthi100% 16,0 

2.5 Tft 100% tr& len 18,0 
Tlu'figian ho(it d3ng irong linh vyc dáu giá tài san tIn/i tfr thoi dim có 
Quvêt din/i thanh lap hoàc duic cOp Giây dãng Aj% hoat dOng (Giây 
chung nhçin dang ky kin/i doanh dot voi doanh ng/uçp dau gsa tat san 
duic tliành 1p trtthc ngày LuIt Dau giá tài san có hiu lyc,. 

5,0 

3.1 DzthiO3nãm 3,0 

3.2 TIr03nämdndzthi05nàm 4,0 

3.3 Th05nàmtr61ên 5,0 
A A . . , . 2 , A . , . So Iu(.rng dau gsa vien cua to chwc dau gia tat san 

.7 A .2 .. C/ti ch9n cham diem m9t trong cac lieu c/ti 4.1, 4.2 hoic 4.3 
4.1 oldaugiavien 1,0 

4.2 TIr 02 dn dithi 05 d4'u giá viên 2,0 

4.3 T1to5daugiavientralen 3,0 

5 

Kinh nghiêm hành nght cáa dau giá viên cüa tii ch&c dau giá tâi san 
(TIn/i tfr thai dkm duic cap The cüa dâu giá viên theo Nghj djnh so 
05/2005/ND-CF ngày 18/01/2005 cüa CIu'nh p/ta ye ban dâu giá tài san 
hoc clang kj danh sac/i dâu giá viên 4xi SO Twpháp theo Nghj djnh so 
1 7/2010/ND-CP ngày 04/03/2010 cüa Chin/i phü ye ban dâu giá tài san 
hoc The dOu giá viên lheo LuçIt Dâu giá tài san) 
C/ti chçn chm diem m(31 trong các tiêu c/it' 5.1, 5.2, hoc 5.3 

4,0 

5.1 KhOng có dau giá viên cO th&i gian hành ngh tfr 03 nàm trO len 2,0 

5.2 Tz't 01 dn 02 dau giá viên cO thai gian hành ngh tit 03 nám trO len 3,0 

5.3 Ti'r 03 dcu giá viên ira len có thai gian hành ngh tic 03 nám lrO' len 4,0 
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6 
N3p thuê thu nhlp doanh nghip hoc dông gop vào ngân sách N/ia 
nithc trong nàm trithc lien k, trw fhugia trj gia tang 
C/al ch9n châm diem m3t trong các lieu c/il 6.1, 6.2, 6.3 hoc 6.4 

5,0 

6.1 Dwài 50 triudng 2,0 

6.2 TIt 50 triêu dông den dethi 100 triéu dóng 3,0 

6.3 Tir 100 trieu dng dn dithi 200 triêu dng 4,0 

6.4 Tz'r 200 triu dng tr& len 5,0 
D5ingü nhân viênlàm v4c lheo hrpdiingiao dIng 
C/at ch9n cham diem mt trong cac lieu c/u 7.1 hoic 7.2 

3,0 

7.1 Dithi 03 nhdn vien (bao gm trzthng hcip khóng có nhán viên nào) 2,0 

7.2 TIc 03 nhán viên Ira len 3,0 

8 
Co ngwè'i 41p sr han/i ngh trong lE chá'c du giá tài san Irong nàm 
trwóc lien ké hoc nàm n3p ho so dãng kf thorn gia lra chpn 1 0 

Thu lao dch viii du giá, chi phi du gil tài sIn phü h'p 
A A A P A C/u ch9n cham diem m91 Irong cac lieu chi 1, 2 hozc 3 

1 Bang müc I/ia lao djch vu diu giá lheo quy djnh cáa Bô Tài chink 3,0 

2 
Gidm dwó'i 20% mac li do thai lao djch vu du giá (khong áp dyng di 
vó7 má'c thà lao phân tram trên phân chênh 4ch giá Irj tài san theo giá 
lráng dâu giá vó'i gid khói diem lheo quy djnh cüa Bô Tài chlnh) 

4,0 

Giãm tfr 20% trö len mic ti do i/ia lao djch vy du giá (k/i ong áp 
dung dôi vol mac lhà lao p/ian tram p/ian cl,nIi lcli giá trj iài sOn 
Iheo giá tráng dâu giá v07 giá khO diem lheo quy dpi/i cáo B TOi 
chIn/a) 

5 0 

Tiêu chi khác phil hçp vói tài sIn du giá do ngirôi có tài sIn du gil 
quyt d1nh 5 

1 Co tW so, chi nhánh dóng trên dja bàn tinh Thai Nguyen 1,0 

2 Co 02 du giá viên có trInh do thc s tr& len 2,0 

3 
Trong nAm tnxOc 1in k cIA th chüc du giá thành It thAt 03 cuc dAu giá 
cilng loi tài sIn vOi tài sIn dir kin &ra ra dâu giá trên dja bàn tinh Thai 
Nguyen 

2,0 

Tong so them 100 

VI 
p * p p . p . ., * p Co ten trong danh sach cac to chuc dau gia tai san do B9 Tir phap 

cong bo 
P A P P A P A •PS 9 A P Co ten trong danh sack cac to c/awe daugia lai san do Bp Ta phap 

cong bo 

7 A Dutheu 
kiçn 

2 
Không cO ten trong dan/a sac/a the ui chfrc diu gid tOi sOn do B3 Tw 
pháp cong bô 

dO diu 
kiên 
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