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THÔNG BAO 
A 9 A A * 9 A 9 A A 

Ket qua hra chQn don v  to chtrc dau gia ta. san quyen sir diing dat thue tra tien 
A A A A S A r A A . A A s A thue dat m9t lan cho ca tho'i gian thue cac lo dat ti Ciim cong ngh.çp lang nghe 

Ba m5' ngh Ninh Van; Lô Al thuc khu dan cu Bng B thôn Phil lang, xã 
Ninh Van; Lô Dl thuc khu dan cu Bong Si, xã Ninh M5?, huyn Hoa Lu 

Ngày 21/01/2020, Uy ban nhân dan huyn Hoa Lu ban hành Thông báo s 

831TB-UBND mtYi các don vj t chirc th1rc hin d,u giá tài san quyên si:r dung d.t 
thuê trâ tin thuê dt mt 1.n cho cà thi gian thuê các lô d.t ti Ciim cong nghip 
lang nghê Dá m ngh Ninh Van; Lô Al thuc khu dan cu Dng B thôn Phü Lang, 

xa Ninh Van; Lô Dl thuc khu dan cu Dng Si, xâ Ninh Ms', huyn Hoa Lu. TInh 

dn 1 7h00 ngày 04/02/2020, riJy ban nhân dan huyn Hoa Lu dã nhn duçic 01 h so 

tham gia t chüc du giá tâi san cüa Trung tam djch vi du giá tài san tinh Ninh BInh; 
Sau khi xem h so, can cir Lut Du giá tài san ngày 17/11/20 16 và các van 

bàn hucng dn thi hành nhn thy: H so tham gia th chrc d.0 giá tài san cüa 
Trung tam djch vii du giá tài san tinh Ninh Binh dã dáp tirng các tiêu chI quy djnh 

tai Khoàn 4 Diu 56 Lut Du giá tài san ngày 17/11/20 16. 

Uy ban nhân dan huyn Hoa Lu Thông báo và d nghj Trung tam djch vii 
du giá tài san tinh Ninh BInh b tn thii gian dn k Hçip dng djch vi ban du 
giá tài san d t chrc thirc hin cuc bàn dtu giá tài san, ci th nhu sau: 

l.Thông tin chung: 
1.1. Ti Cim cong nghip lang dá m ngh Ninh Vân:Tài san dê dâu giá 

quyn sr diing d.t thuê trâ tin thuê dt mt 1n cho cà thai gian thuê thuc Ciim 

cOng nghip Dá m ngh Ninh Van (giai do.n I) là: 91.525,16 m2  gm 136 lô d.t 
du giá quyn sir dicing d.t mi 10 có din tIch tü 464,5m2  dn 1382,4m2  (gm các 
10: th 10 NOl dn lô N24, tr lô N63 den 10 N164, tü' lô Bi den lô B 10). 

1.2. Ti khu dan cu Dng B, thôn Phü Lang: Tài san d du giá quyn sir 
diing d.t lam nhà a 10 Al vai din tIch 760rn2  (Theo quy hoach khu dan cu Dng 
Be thôn Phü Lang, xà Ninh Van dà phê duyt cO 07 10 dt a vói din tIch 5.79 1 m2; 
trong näm 2018 dã thirc hin du giá thành cOng 07 lô dt nói trén tuy nhiên có 01 
lô dt Al vai din tIch 760 m2  khách hang dã khOng np tin trilng du giá quyn 
sir diing dt do 4y UBND huyn dä hUy kt qua trilng du giá quyn sir ding d.t, 
tháng 9/2019 1.JBNID huyn Hoa Lu d t cht'rc du giá li nhung không có khách 
hang tham gia du giá). 



1.3. Tai  khu dan cii Dtng Si: Tài san d dAu giá quyn sir diing d.t lam nhà 

a to Dl là 394,1m2  (trong näm 2018 

UBND huyn dã t chirc du giá dt ti khu dan cii Dng Si xa Ninh M vôi 

so to dt là 85 10 và din tIch 11.197,6 m2  dã thirc hin du giá thành cong 85 lô dt 

nói trén tuy nhiên có 02 10 dt gm lô B5 vói din tich 126 m2, 10 Dl vâi din tIch 

394,1 m2  khách hang dã không np tin tr1ing du giá quyn sir diing dt do 4y 
UBND huyn dã buy kt qua trüng du giá quyn sir diing d.t, tháng 9/2019 UBND 

huyn dã t chirc du giá 1i 02 10 và d.0 giá thành cong lô B5 con 1i 10 Dl không 

có khách hang tham gia du giá). 

2. HInh thüc du giá: Dâu giá cong khai bng bO phiu kin trirc tip 05 

vOng ti cuc du giá. 

3. Phucrng thác dIlu giá: Trã giá len. 
A., . . 4. Trinh tiy, thu tiic aau gia: Theo quy dtnh tal Luit dau gia tal san ngay 

17/11/2016; 

Uy ban nhân dan huyn Hoa Lii thông báo dn Trung tam djch vi du giá tài 

san tinh Ninh BInh dn k hçip dng thirc hin cuc du giá tài san theo quy djnh./. 

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

Nguyen uôc Hung 

Nol nhân: 
- Trung tarn dch viii du giá tãi san tinh Ninh BInh; 
- Cong thông tin din tcr huyn; 
- Luu: VT. 
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