
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PH() THAI NGUYEN Dc ip  - Ttr  do - Hnh phác 

S&  3OC9  IIB-IJBND TP. Thai Nguyen, ngày OC 1háng4'O nãm 2022 

THÔNG BAO 
Kt qua lira ch9n to chirc dâu giá tài san 

Can cü Luât DAt dai nãm 2013; 
Can cir Lut Dâu giá tài san näm 2016; 
Càncü Nghj djnh so 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü quy 

dinh chi tiêt thi hành mt sO diêu cüa Lut Dat dai; Nghj djnh so 148/2020/ND-CP 
ngày 18/12/2020 cüa ChInhphü sira dôi mit so Nghj djnh hithng dan Lu.t Dat dai; 

Cäncü Nghj djnh sO 62/2017/ND-CP ngày 16/5/2017 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiét mt so diêu và bin pháp thi hành Lust  Dâu giá tài san; 

Can cü Thông tix lien tjch so 14/201511 1LT-BTNMT-B1P ngây 04/4/2015 
cüa Bô Tai nguyen và Moi trueing, B Tix pháp quy djnh vic to chirc thirc hin dâu 
giá quyên sr ding dat dê giao dat có thu tiên sCr diing dat hoc cho thuê dat; 

Can cir Thông tu so 02/2022/BTP ngày 08/02/2022 cüa Bô Tu pháp huâng 
dan 1ira chQn to chüc dâu giátài san; 

Can cir Quyêt djnh so 4339/QD-UBND ngày 31/12/2021 cüa UBND tinh 
Thai Nguyen ye vic thu hôi dat cüa Ban quán l thng dc ding, phOng h tinh 
Thai Nguyen quãn 1 và dat giao thông do UBND xãPhic Xuân quán 1', giao 
cho Uy ban nhân dan thành phô Thai Nguyen dê dê 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 Ké hoach  si d%ing dat näm 2021 và phé 
duyt kê hoch sü dung 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 thu.n chü tnxong dâu tu dr an Khu du ljch nghi dung quôc 
tê 5 sao Ho Nüi Côc, giai do?n 1; 

Can cü Quyêt djnh so 1957/QD-UBND ngày 23/8/2022 cüa UBND tinh 
Thai Nguyen phê duyt phuong an dâu giá quyên sü diing dat dê hra chçn nhà dau 
tu thirc hin Dr an Khu du ljch nghi duOng quôc tê 5 sao Ho Nüi Côc, giai doin 1; 

Can cü Quyêt djnh so 2055/QD-UBND ngày 30/8/2022 cüa UBND tinh 
Thai Nguyen phé duyt dâu giá quyên sü ding dat dé 1%ra chçn nhà dâu tu thirc 
hin Dir an Khu du ljch nghi duOng quôc té 5 sao Ho Nüi Côc, giai doan 1; 

Can cü Quyêt djnh sO 2390/QD-UBND ngày 01/10/2022 cüa UBND tinh 
Thai Nguyen phé duyt giá khi diem dê dâu giá quyên sü diing dat ha ch9n 
nhà dâu tu th1rc hin Dr an Khu du ljch nghi duOng quôc té 5 sao Ho Nüi Côc, 
giaidoanl; 

Can cü Quyet djnh so 1256/QD-UBND ngày 05/3/2021 cüa UBND thành 
phô Thai Nguyen ye vic phé duyt do an quy hoach  chi tiêt 1/500 Khu du ljch 
nghi dueing quOc tê 5 sao Ho Nüi Côc, giai doan 1; 

Can cü Thông báo so 325/TB-UBNDngày 03/10/2022 cüa UBND thành 
phô Thai Nguyen ye vic 1ira ch9n to chüc dâu giá tài san; 

UBND thánh phO Thai Nguyen thông báo két qua lira chQn to chirc dau 
giá tài san, ci1 the thu sau: 
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I. KET QUA LIJ'A CHQN 
1. Ten, dja chi to chüc dâu giá tài san duçcc 1%ra chn 
- Ten to chirc: Trung tam djch vii dâu giá tài san - S Tiz pháp tinh Thai 

Nguyen. 
- Dja chi: So 7, di..thng CMT8, phiiàng Trung Vucmg, thành phô Thai 

Nguyen, tinh Thai Nguyen. 
2. Tong so diem cüa tO chüc dâu giá tâi san duccc hra ch9n: 84 diem. 
3. To chüc dâu giá tài san bj tir chOi xem xét, dánh giá hO so kern theo 1' 

do tir chôi (neu có): Không. 
II. KET OUA dAM DIEM (bao gm cã t ch(rc du giá dirçrc 1ua chon) 

TT NOI DUNG tot da 

Trung 
tam d1ch 
vijdu 
gia tat 

san - S& 
Tirpháp 

Cong ty 
dâu giá 

hqp danh 
Viêt Bäc 

I 
Co' so' vt chat, trang thiet b!  can thiet dam 
bão cho vic dâu giá dôi vó'i 1oi tài san du 
gia 

23,0 16,0 22,0 

1 Co th vii chat dñm bdo cho viIc dâu giá 11,0 11,0 11,0 

2 Trang thiEt bj cEn i/tilt dñm báo cho v&c  dãu giá 8,0 4,0 8,0 

3 Co trang thông tin din tw dung hoyt d3ng 2,0 0,0 2,0 

4 
Dã dwic cc quan có thm quyen phê duyt dü 
diêu kin th(rc hin hlnh Iliac dâu giá tr(rc 
tuyên 

1,0 0,0 0,0 

5 Co no'i lu'u trü' h so' dâu giá 1,0 1,0 1,0 

II Phtro'ng an du giá khã thi, hiu qua 22,0 22,0 22,0 

1 
Plunnig an du giá d xut vic to chá'c d1u 

giá dáng quy djnh cüapháp Iut, dam bão ti'nh 
cong khai, minh bich, khách quan 

4,0 4,0 4,0 

2 

Phirong an du giá d xuEt tho'i gian, dja diem 
ban, tiêp nhln ho so' tham gia dâu giá, dja 
diem tO chác cu5cdâu giá, buôi cong bôgid 
thu,n 4 cho ngwo'l tham gia dau gia; hinh 
thfrc dâu giá, b,thc gid, so yang dâu gid Co tInh 
k/ta thi và h&u  quO cao 

4,0 4,0 4,0 

Phu'o'ng an diu giá d xuât cOch Iliac bOo mit 
thông tin, c/tong thông doug, dim giá 

4 0 4 0 4 0 

4 
Phwong On du giO d xut them các dia dilm, 
kink tithe niêmyêt, thông bOo cOng khaikhác 
nhám tang mac d3 phô biên thông tin dâu gid 

4,0 4,0 4,0 

5 
Phwo'ng On du giá dxuigiOiphOp dam bOo 
an loan, an ninh trât lit cho viêc to chO'c thrc 
hien dâugiá 

3,0 3,0 3,0 
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6 
P/zuing an du gid d xuât các giáipháp giãi 
quyêt các tlnh hungphá1 sink trong qua lrInh 
to c/nrc tkrc hin v&c  dâu giá ______ 

3,0 3,0 3,0 

Nänghrc,kinh nghim và ny tin cüa t chuc 
dan gia tai san 45,0 36,0 27,0 

1 
Trong nám trzthc lin k dd tkrc hin hrp 
dông djch vi dâu gid càng loii tài san vói tài 
san dir kiên dua ra dâu giá 

6,0 4,0 2,0 

2 

Trong nàm trithc lin k dii tá chá'c du giá 
thank các cu3c dâu giá càng loii tài san vó'i 
tài san dir kiên dira ra dâu giá Co mirc chênh 
lch trung blnh gifra giá tráng dâu giá so vO'i 
giákhO'idiêm 

18,0 12,0 10,0 

Thin gian hoc,!  d3ng trong link vrc dâu giá thi 
san lInk 1w i/i diem có Quyet djn/z thành lip 
hoàc dw.7c cap Giâydáng kj hoçtt d3ng(Giây 
chu'ng nhin dung ky kwh doanh do, voi doanh 
ngh4p dâu giá tài san dirc,c thank lIp trwo'c 
ngày LuI1 Du gid tài sin có hiêu lrc) 

5,0 5,0 4,0 

4 S lu'çrng dâu gid viên thu iii chá'c diii giá tài sin 3,0 3,0 2,0 
Kinh nghm hinh nghê thu dâu giá viên thu 
to c/nrc dau gia 1w san 4,0 4,0 4,0 

6 
N5p ihué thu nhip doanh nghip hoc dOng 
gOp vâo ngin sick Nhà nithc trong nãm tru'oc 
lien kê, trw tkuê gia 14 gia tang 

5,0 4,0 2,0 

Dôi ngü nhân viên lam v&c  theo hc,p dvng lao 
dçng 3 0 30 30 

8 
Co ngwOi lçIp  sr hank nghe trong to chfrc du 
gii tài sin trong nàm tr,thc lien kê hoc nãm 
n3p hO so' ding kj Iham gia lra chpn 

1,0 1,0 0,0 

Thu lao djch vi du giá, chi phi du giá tài 
san phu hçp 5,0 5,0 0,0 

Bang mwc lhà lao djch vu dâu gii theo quy 
din/i cia Bô Tài chInk 30 

2 

Gum dithi 20% mi'c lOi da thu lao dich vu dau 
gii (không ip dyng dôi vOi mic thi lao p/ian 
trim trên p/ian chênk lch gid In tài san tkeo 
giá tring dâu gii vO'i gii k&ni diem lheo quy 
dinh cia Bô Tài ch1nh) 

4,0 

3 

Gum lit 20% mO' len mfrc tôi cia Ihi lao dick 
vy a'âu gii (kkong ip dyng dôi vini mitc thu lao 
phân trim phân chink lêch giá lrj tài sin theo 
gii tring dâu giá vini gii khó'i diem theo quy 
dinh cia BO Tài chin/i) 

5,0 5,0 
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Tiêu chI khác phü hqp vói tài san du giá do 
nguoi có tài san du giá quyt d!nh 5,0 5,0 1,0 

Co tru sO', chi nhdnh dOng trên dja bàn tinh 
Thai Nguyen 1,0 1,0 1,0 

2 Co 02 diu gid viên CO trinh d3 thac s trO' len 2,0 2,0 0,0 

3 

' ' 0 t 

Trong näm trtthc lien kê dã to chsc dâu giá 
thành It nkãt 03 cu3c dãu giá cling loii tài sOn -. •. vot tat sOn d(r kiên du'a ra dâu gid trên dja bàn 
tInh ThdiNguyên 

2,0 2,0 0,0 

Tong s dim 100,0 84,0 72,0 

VI Co ten trong danh sách các t chuc du giá 
tai san do B Tir phap cong bo 

x Co ten trong danh sOch các t chfrc dau giá 
tài sOn do Bj Twpháp cong bi 

DO 
diu 
kiên 

DO diêu 
kiên 

DO diêu 
kin 

2 Không CO ten trong danh sOch cdc to chwc 
dâu giá tài sOn do Bj1 TtrphOp cong b6 

Không 
dO diêu 

kiin 
UBND thành phô Thai Nguyen thông báo két qua Iira ch9n t6  chüc dâu 

giá tài san dê các dcn vi biêt va thirc 
Noinhân: 
- IT Thành üy; 
- TT HDND thành phô; 
- Lãnh do UBND thành phô; 
- Cong thông tin din tr quôc gia ye dâu giá 
tài san; 
- Cng thông tin din tr thành ph; 
- Lu'u: VT, TNMT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU T!CH 

Nguyn Van Tu 
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