
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN HOA LII Dc 1p - T' do - hnh phñc 

S: /TB - UBND Hoa Lw, ngày tháng 01 nám 2020 

THÔNG BAO 
V/v Iya ch9n to chuc du giá quyn s'r thing dt thuê trã tiên thuê dt mt 

In cho cã thôi gian thuê các Iô dt ti Ciim cong nghip lang ngh Ba 
m5 ngh Ninh Van; Lô Al thuc khu dan cir Bng B thOn Phil lang, xã 
Ninh Van; Lô Dl thuc khu dan cir Bng Si, xã Ninh M, huyn Hoa Lir 

- Can cir Lut Dat dai ngày 29/11/20 13; 
- Can cir Lut du giá tài san ngày 17/11/2016; 
- Cn cü Thông tu lien tjch so 14/20151f1LT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 

cüa Lien Bô Tài nguyen và Môi tnthng — B Tix Pháp quy djnh vic to chi:rc thirc 
hin du giá quyn sir diing dt d giao dt có thu tin sü diing dt hoc cho thuê dt; 

- Can cir Nghj djnh s 62/2017/ND - CP Quy djnh chi tiêt mt so diêu và 
bin pháp thi hành 1ut du giá tài san; 

- Can cir Quy& djnh s 38/2019/QD-UBND ngày 18/10/2019 cüa UBND 
tinh Ninh BInh ban hành Quy djnh v du giá quyn sr d1ing dt d giao dt có 
thu tin si'r diing dt hoc cho thuê dt trên dja bàn tinh Ninh BInh; 

- Can cir Quyêt djnh s 201/QD - UBND ngày 17/01/2020 cüa UBND 
tinh Ninh BInh v vic phé duyt giá khi dim d du giá quyn sü ding dt 
thuê trã tin môt 1n cho cá th?.yi gian thuê ti Cim cong nghip lang ngh Dá m 
ngh Ninh Van, huyn Hoa Liz; 

- Can cir Quyt djnh s 979/QD-UBND ngày 13/8/2019 cüa UBND tinh 
Ninh BInh v vic phê duyt giá khi dim d dAu giá quyn sir diing dt tti các 
xã : Ninh M, Ninh Van, thj trn Thiên Ton, huyn Hoa Lu; 

- Can cü Quy& djnh s 640/QD-UBND ngày 09/7/2019 cüa UBND 
huyn Hoa Lu v vic phê duyt d.0 giá quyn si:r ding dt lô A 1 khu dan cu 
Dông Be thôn Phü Lang, xâ Ninh Van, huyn Hoa Lu; Quyt djnh so 639/QD-
UBND ngày 09/7/2019 cüa UBND huyn Hoa Liz v vic du giá quyn sl'r 
dicing dt lô B5, Dl khu dan cu Dng Si xA Ninh M, huyn Hoa Liz; 

- Can cir Quyêt djnh sO 1 190/QD-UBND ngày 12/12/20 19 cUa UBND 
huyn Hoa Lu v vic du giá quyn sü diing dt thuê trâ tin thuê dt mt 1.n 
cho cã thôri gian thuê các 10 dt ti Ciim cong nghip lang ngh Dá m5 ngh 
Ninh Van, t?i  xà Ninh Van, huyn Hoa Lu, tinh Ninh BInh; 

Uy ban nhân dan huyn Hoa Lu thông báo 1ira chçn t chirc du giá quyn 
sü ding dt thuê trã tin thuê dt mt lan cho Ca thai gian thuê các lô d.t t?i  Ciim 



cong nghip lang ngh Dá m ngh Ninh Van; Lô Al thuc khu dan cix Dng 
B thôn Phü lang, xa Ninh Van; Lô Dl thuc khu dan cix Dông Si, xã Ninh M, 
huyn Hoa Lu CIJ th nhu sau: 

1. Ten dja chi cüa ngtrôi có tài san du giá: 
- Ten don vj: Uy ban nhân dan huyn Hoa Lu; 
- Dja chi: Thj trn Thiên Ton, huyn Hoa Lu, tinh Ninh BInh. 
2. Ten tài san, s Iu'çng, chat luçing ella tài san du giá: 
2.1. Tai  Cim cong nghip lang dá m5 ngh Ninh Van: Tong din tIch quy 

hoch là 306.400 m2, trong do din tIch các lô dt dâu giá quyên s11 ding dat 
thuê thuc Cim cong nghip Dá m ngh Ninh Van (giai don I) là: 91.525,16 
m2  gm 136 10 dt du giá quyn sà ding dt mi lô có din tIch t1r 464,5m2  
dn 1382,4m2  (gm các lô: t11 lô NO1 dn lô N24, tr lô N63 dn lô N 164, tr lô 
Bi dnlôBl0). 

- Din tIch dt cay xanh: 26.63 8,7 m2; 
- Din tich dat xây drng CSHT: 47.776,3 m2. 
2.2. Ti khu dan cix Dng Be, thôn PhO Lang: Din tIch dê dâu giá quyên 

scr diing dat lam nhà 0 lô Al vâi din tIch 760m2  (Theo quy hoch khu dan cix 
Dng Be thôn Phi Lang, xã Ninh Van dã phé duyt có 07 lô dt a v&i din tIch 
5.79 1 m2; trong nãm 2018 dà thirc hin dâu giá thành cong 07 lô dtt nói trên tuy 
nhiên có 01 lô dt Al vai din tIch 760 m2  khách hang dä không np tin tring 
du giá quyn sir ding dt do vy UBND huyn dã buy kt qua trcing dâu giá 
quyn s1r dirng dt, tháng 9/2019 UBND huyn Hoa Lu dä t chixc du giá lti 
nhixng không co khách hang tham gia du giá). 

3.3. Ti khu dan cix Dng Si: Din tIch d du giá quyn si'r diing dt a lô 
Dl là 394,1m2  (trong näm 2018 UBND huyn dã t chirc d.0 giá dt ti khu dan 
cix Dng Si xã Ninb M v&i sO lô dt là 85 lO và din tIch 11.197,6 m2  dã thirc 
hin du giá thành cOng 85 10 dt nói trên tuy nhiên có 02 lô dt gm 10 B5 vOi 
din tIch 126 m2, 10 Dl vói din tIch 394,1m2  khách hang dâ khOng np tin tthng 
du giá quyn sir diing dt do vy UBND huyn dã buy kt qua trOng dAu giá 
quyn slr dçing dt, tháng 9/20 19 UBND huyn dã t chi'rc du giá 1i 02 Iô Va du 
giá thành cOng lô B5 cOn 1?i  10 Dl khOng có khách hang tham gia d.0 gia). 

3. Giá khôi dim ella tài san du giá: 
3.1. Tai  Ciim cong nghip lang dá ngh Ninh Van: theo Quyt dinb s 

201/QD - UBND ngày 17/01/2020 cüa UBNID tinh Ninh BInh là 1.000.000 
dng/m2. 

3.2. T?i  khu dan cix Dông Be thôn Phü Lang và khu dan cix Dng Si: theo 
Quyt djnh s 979/QD-UBND ngày 13/8/2019 dlla UBND tinh Ninh BInh. 

- LO Al khu dan cix Dng B: 6.800.000 dng/m2 

I 



- Lô Dl khu dan cu Dng Si: 6.100.000 dng/m2  
4. Tiêu chI 1ia chQn ti chác du giá tài san: To chirc dâu giá tài san 

phãi có tiêu chI theo quy djnh t?i  khoán 4 Diu 56 Lut s 0112016/QH14 ngày 
17 tháng 11 nam 2016 cüa Quc Hi nuóc Cong  hôa xã hi chü nghia Vit Nam 
v du giá tài san nhi.r sau: 

- H so pháp l cña doanh nghip: 
+ Co Quy& djnh thành lap, däng k kinh doanh và hot dng ngành ngh 

theo quy djnh Lut du giá tài san; 
+ Co ten trong danh sách các t chcrc du giá tài san do Bô Tr pháp/S& 

Tu pháp cong b; 
- Näng lrc, kinh nghim, uy tin: 
+ Co tü 3 du giá viên trâ len hot dng ti don vj, có dy dü bàn sao 

chirng chi hành ngh du giá, the du giá viên; 
+ Thñ gian kinh nghim trong hot dng du giá tài san ttir 5 näm tth len; 
+ T' l du giá thành cOng cao; 
+ Co kinh nghirn trong vic to chirc các cuc d.0 giá cO quy mO lO'n v 

s lixçing ngi.r&i tham gia, giá trj tài san len. 
- Co sâ 4t chit và k hoch du giá: 
+ Co sâ vt chat, trang thit bj darn bão cho vic d.0 giá di vOi các loti tãi 

san (tri,i sO, dja dim dâu giá CO dja chi rO rang, có phOng du giá tãi san phü hcp); 
+ Co phuong an du giá kha thi, hiu qua. 
- Thu lao djch vii du giá: Müc thu lao djch vi du giá, chi phi du giá tài 

san canh  tranh, phü hç'p theo quy djnh pháp lu,t. 
- Tiêu chI khác: 
+ Co trii sO hoat dng tai  tinh Ninh BInh; 
+ Dã thrc hin 05 cuc du giá quyên sO ding dt trên dja bàn tinh Ninh 

BInh trong thOi gian 03 näm gAn nht vOi t 1 thành cOng cao; 
+ Co các tiêu chI khác phO hçp vOi tài san du giá theo quy djnh cüa Lut 

du giá tài san nãrn 2016 và các van bàn pháp lut khác có lien quan. 
.X A • A A 5. Tho'i gian, d!a  diem ho so' dang ky tham gia to chu'c dau gia. 

- ThOi gian np h so: Trong giO hành chinh tO ngày 21/01/2020 den 
ngày 04/02/2020. 

- Dja dim np h so: Trung tam phát trin Qu dt huyn Hoa Lu (Thj 
trn Thiên TOn, huyn Hoa Lu, tinh Ninh BInh). 

- Thành phn h so: 
+ H so nàng hrc cüa don vj; 
+ Phuong an t chOc du giá. 



Trén day là thông báo cüa Uy ban nhân dan huyn Hoa Lii v vic hra 
chçn t chirc du giá quyn sCr diing dt thuê trã tin thué dt mt 1n cho cà thai 
gian thuê các lô dt ti Ciim cong nghip lang ngh Dá m5 ngh Ninh Van; Lô 
Al thuc khu dan cii Dng B thôn Phü lang, xã Ninh Van; Lô Dl thuc khu 
dan cii Dng Si, xã Ninh M, huyn Hoa Lii, tinh Ninh BInh./. 

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

Nguyn Quôc flung 

No'! nhân: 
- ChO tjch, các PCT UBND huyn; 
- Các phOng: TC&KT, TN&MT, TTPTQD; 
- Cong thông tin din tcr huyn; 
- UBND xä Ninh Van; 
- L,.ru: VT. 
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