
UY BAN NIIAN DAN CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

HUYN HOA LU Doe lap - Ty' do - hnh phüc 

s6 /TB - UBND Hoa Lu', ngày'Ihháng 8 nàm 2020 

THÔNG BAO 

V/v ly'a chon to chtrc dãu giá quyên sfr dyng 09 lô dat & ti khu (Ian 

cu' BOng Dot, xã Ninh Thãng và 05 10 dat & ti khu dan cii' thôn 

Trung Trü', xä Ninh Giang, huyn Hoa Lu', tinh Ninh BInh 

- Can thLut Daft dai ngày 29/11/2013; Lut ddu giá tài san ngày 17/11/2016; 

- Can c& Thông tu' lien tich SI 14/2015/2'TLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 ca 

Lien B Tài nguyen và Mói tru'ông — Bô Tu' Pháp quy djnh vic tI chic thy'c hin dá'u 

giá quyln sz' dyng ddt dl giao dlt có thu tiln th dyng dá't hoc cho thuê dlt,• 

- Can th Nghj djnh sd 62/2 01 7/ND - CP Quy djnh chi tilt mt sl dilu va 

bin pháp thi hành luat dlu giá tài sán,• 

- Cán cii' Quylt djnh sl 38/QD-UBND ngày 18/12/2019 cia UBND tinh Ninh 

BInh ban hành quy djnh vl dá'u giá quyln th dyng dá't dl giao dlt có thu tin th dyng 

dlt hoàc cho thuê dlt trên dia bàn tinh Ninh BInh,' 

- Cán ci Quylt djnh SI 614/QD-UBND ngày 17/6/2020 cüa UBND huyn 

Hoa Lu' vl vic phê duyt phu'cing an dlu giá quyln th dyng da"t các 16 A14, A42, 

A54, A67, A68, A 70, A85, A91, A92 khu dan cit Dng Filt, xd Ninh Thng, huyn 

Hoa Lw, tinh Ninh BInh; Quyé"t djnh sl 645/QD-UBND ngày 24/6/2020 cua UBND 

huyn Hoa Lw vl vic dlu giá quyln si'r dyng dlt các 16 A14, A42, A54, A67, A68, 

A70, A85, A91, A92 khu dan cit Dng DIt, xâ Ninh Thang, huyn Hoa Lu', tinh 

Ninh Blnh; 

- Gän th Quylt djnh sl 615/QD-UBND ngày 17/6/2020 cza UBND huyn 

Hoa Lw vl vicphê duytphwoiig an dlu giá quyln s dyng da't các 16 A3, A6, B4, 

B12, B3ltgi khu dan cit thôn Trung Trü xã Ninh Giang, huycn Hoa Lu', tinh Ninh 

BInh; Quylt djnh so' 646/QD-UBND ngày 24/6/2020 cia UBND huyn Hoa Lu' vl 

vic dlu giá quyln sz' dyng dlt các 16 A3, A6, B4, B12, B31tçi khu dan Cu' thOn 

Trung Trü, xâ Ninh Giang, huyçn Hoa Lw, tinh Ninh BInh,' 



- án th Quyé't djnh S6 967/QD - UBND ngày 12/8/2020 cia UBND tinh 

Ninh BInh v vic phê duyçt giá khài diém dá'u giá quyn th dyng 09 16 d6t & tgi 

khu dan cit Dng D6t, xä Ninh Thcng và 05 16 ddt ó tgi khu dan Cu' thón Trung 

Tri xä Ninh Giang, huyçn Hoa Lw, tinh Ninh BInh. 

Uy ban nhân dan huyn Hoa Lu thông báo lira ch9n t chirc d.0 giá quyn sir 

diing 09 lô dt a ti khu dan Cu Dng D6t, xã Ninh Th.ng và 05 Iô d.t ô ti khu dan 

cu thôn Trung Trü, xä Ninh Giang, huyn Hoa Lu, tinh Ninh BInh ci th nhu sau: 

1.Tên d!a  chI cüa ngirôi có tài san dãti giá: 

- Ten don vj: Uy ban nhân dan huyn Hoa Lu; 

- Dja chi: Thj trn Thiên Ton, huyn Hoa Li.x, tinh Ninh BInh. 

2.Tên tài san, s lirqng, chat luçrng cüa tài san du giá: là quyên si:r diing 

diing 09 lô dt & vài tng din tIch 984,1m2  ti khu dan cu Dng D6t, xã Ninh 

Thing và 05 lô dAt & vói tng din tIch 1.242,4 m2  ti khu dan cu thôn Trung Tri, 

xã Ninh Giang, huyn Hoa Lu, tinh Ninh BInh vâi giá kh&i dim dã duçic UBND 

tinh Ninh BInh phê duyt theo vj trI các 10 dAt nhu.r sau: 

TT Ten, vi Iii CLC Iô Din tIch (m2) 

Giá khôi dim 

theo QO so 

967/QDUBND 

ngày 12/8/2020 
2 (dong/m) 

1 

Khu dn Cu Dng D&, xä Ninh Th.ng, huyn Hoa 

Lur,tinhNinhBInhgom09lo:A14, A42, A54, 

A67, A68, A70, A85, A91, A92. 

2 Tü lOOm den 

130,8m2  
11.600.000 

2 
Khu dan cur thôn Trung TrCi, x Ninh Giang, 

huyn Hoa Lu, tinh Ninh BInh gm 05 lô 

- 01 lô nhà vu?n barn duing 19m: Lô A6 399,3 12.400.000 

- 01 lô nhà vithn barn dthng 15m: Lô A3 400 6.500.000 

- 01 lô nhâ phãn lô barn dur&ng 19m: Lô B31 123,1 10.400.000 

- 02 lô nhà phan lô barn du&ng 15m: Lô B4, B12 160m2  mi lô 6.700,000 

2 



3. Tiêu chi lu'a chon to chü'c du giá tài san: To chirc dâu giá tài san phài 

có tiêu chI theo quy djnh ti khoãn 4 Diu 56 Lut s O1/2016/QH14 ngày 17 

tháng 11 näm 2016 cña Quc Hi nuóc Cong baa xâ hi chU nghia Vit Nam v 

du giá tài san nhu sau: 

- Co sâ vt chit, trang thi& bj cn thit dam bâo cho vic d.0 giá di vth 

loai tài san du giá; 

- Phucrng an du giá khâ thi, hiu qua; 

- Näng lirc, kinh nghim và uy tin cüa t chirc du giá tài san; 

- Thu lao djch viii du giá, chi phi d.0 giá tài san phü hçp; 

- Co ten trong danh sách các t chüc d.0 giá tài san do B Tu pháp cong b; 

- Phi hcip v vic t chirc, thrc hin; 

- Dé xut phumg an giái quy& phát sinh truâc, trong và sau phiên dâu giá. 

- Các tiêu chI khác theo bang tiêu chI lra chçn. 

(Co bang thang diéZ,n  cho tfing tiêu chI,) 

. . A • . 4. Tho'i gian, d!a  diem ho so' clang ky tham gia to chu'c dau gia. 

- Thai gian np h so dàng k tham gia t chüc du giá tài san là 05(näm) 

ngày lam vic, trong gRi hành chInh k ti'r ngày 17/8/2020 dn ngày 2 1/8/2020. 

- Dja diem np ha so: Trung tam phát trin Qu d.t huyn Hoa Lix (TAng 3 

trii s& UBND huyn Hoa Lu,Thj trAn Thiên Ton, huyn Hoa Lu, tinh Ninh BInh). 

Ha so cüa t chüc dAu giá tài chuyên nghip phâi dixçic niêm phong khi np 

ha so däng k. Ngu&i dn np phãi mang theo GiAy giâi thiu và chirng minh thu 

nhân dan hoc the can cuâc cong dan (Luii j: Khóng hoàn trá h so' vó'i các ha so' 

khóng ductc Uy ban nhán dan huyn Hoa Lu' 4ra chQn). 

Uy ban nhân dan huyn Hoa Lu trân trong thông báo./4 

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

No'i nhln: 
- ChU tjch, các PCT UBND huyn; 
- Cong thông tin diên tCr huyn; 
- Cong thông tin din tCr quôc gia ye dâu giá tài san 
- Lixu: VT, TI'PTQD. 

Nguyn Qu6c Htrng 



UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU Nt!1A 'i IN. 

HUYN HOA LU' Dôc lap - Ti, do - Hnh phüc 

TIEU CR1 LU'A CIIQN D%N Vi TO CH1C DAU GIA THEO THANG DIEM 90 
(Din/i kern Thông  bdo sã: 5?IJTB-UBND ngày iffmang  8 nám 2020 cüa Uy ban nhân dan huy!n Hoa Lw) 

TT Tiêu chI Ni dung yêu can Chi tiêu dánh giá xep ioai Thm 

Co sâ 4t chit, trang thit 
bi cn thit dam bão cho 
vic dAu giá di vii loai 
tài san du giá. 

Co dja chi tr%t s, dja chi rô rang, cO di trang thi& bj, 
cong ci ding c%1 cn thit và hin di (may chiu, man 
hInh, ba, dài, may tInh xách tay, may in...) d& vâi trng 
1oi tài san ban dâu giá. 

Dáp üng dü yêu cu Va phi hcip vâi trng tài 
san ban du giá. 

Tot 10 

Dáp (mg dü yêu cu và phü hçrp vói trng tài 
san ban du giá nhi.rng không phài là t6t nht 
so vâi chi tiêu c1u tiên. 

Khá 8 

Dáp img dü yéu c.0 nhirng chtra phü hçp 
dM v(mi tài san ban d.0 giá. 

Trun bInh 6 

Mt trong các yêu cu thra ra chua dam báo 
cho vic du giá. 

Khong dt 0 

2 
Phuangándugiákhá 
thi, hiu qua. 

1. Quy trInh k hoch du giá. 

2. Dja diem nhn h so tham gia d au iá 

3. Hmnh th(rc nhân h so c1u giá. 

4. DE xut hInh th(rc du giá. 

5. Quy ch ban dAu giá. 

6. Thai gian t6 ch(rc th%rc hin. 

7. Dja dim t ch(rc cuc du giá. 

8. Niêm yM thông b. 

9. Xi.r l vi.mâng mc phát sinh. 

10. Sau khi kt thác phiên dAu giá. 

Dáp rng dü yêu cu và dua ra phiiong an 
dau giá tth nht, khá thi nht phü hqp vói 
thi:rc t dja phiiong noi có tài san ban du 
giá. 

TOt 1 1) 

Dáp (mg dü yêu cu và phi hçrp vmi timng tài 
san ban dAu giá nht.mng không phãi là t6t nht 
so vôi chi tiêu dAu tiên. 

KhO 8 

Thiêu 01 trong các yêu cau, mOt  trong các 
yêu cAu d.ra ra chua phü hqp d6i v&i loi tài 
san ban dAu giá. 

Trung bInli 6 

Phuorng an du giá chi.ra khá thi, chua dam 
báo cho vic du giá. 

Không dt 0 



TT Tiêu dii Ni dung yen cãu Chi tiêu dánh giá xep Ioai Uiein 

1. Bàn mô tâ nAng Irc, kinh nghiëm cOa don vi t chirc 

dAu giá chuyên nghip. 

2. Là T chirc du giá duçic thành Ip theo dung quy 
djnh cüa pháp 1ut, dA dAng k' hot dng vOl SO Tu 
pháp. 

3. S lucing Mu giá viên tir 02 ngi.r&i trO len (Bàn sao 
chrng thc Chirng chi hành ngh Mu giá, The Mu giá 
viên). 

4. Co danh sách 1it kê các hçip dng Mu giá dA va 
dang thrc hin trong 05 nAm gân nht; dóng kern bàn 
chip sao y bàn chInh rnt s hcip ding tuong tir dA thirc 

hin. 

5. Co ti thiu 5 nim kinh nghim trong linh VC to 

ch(rc Mu giá. 

Dáp irng dü yêu cu và phü hqp vâi trng tài 
san ban du giá (Co tri sO, vAn phOng dai 
din ti tinh Ninh BInh, dA t chic cac phien 
dAu giá trén dja bàn tinh Ninh BInh). (Dâu 
giá viên ~ 3). 

Tt 10 

3 
NAng hrc, kinh nghlm và 
uy tin cüa t cWrc Mu giá 
tài San. 

Dáp irng d yêu cu và phü hçip vOl timg tài 
san ban du giá (khong cO trii sO, vAn phông 

dai din  tai  tinh Ninh BInh, chira t6 chirc các 
phiên du giá trên dja bàn tinh Ninh BInh). 
(Du giá viên ~ 3). 

Khá 

Dáp üng dü yêu câu và phü hçip vOl tirng tài 
san bàn Mu giá (khOng có tri1 sO, vAn phông 
dai diên tai tinh Ninh BInh, chu'a th chc các 
phiên dâu giá trên dja bàn tinh Ninh BInh) 
(Du giá viên 2). 

Trung binh 6 

Dáp irng dü yêu cu và phñ hçip vOl tmg tài 
san ban Mu giá (Du giá viên <2). 

Khong dt 0 

Vi phm v t chirc Mu giáquyn si:r dung 
dat. 

Khôngdt 



Tiêu chi ?i duno yêu cimu 

   

Thu lao djch vii can cü theo Thông Ui 45/201 711'T-BTC 

ngày 12/5/2017 cüa Bô Tài ChInh 

Thu lao djch vi thu giá, 

chi phi thu giá tài san phü 

harp. 

 

    

T& 10 

Khá S 

Không (tat 0 

Khong dat 0 

Tt 10 

Kht 0 
0 

Không (tat 0 

Chi tiêu dánh giá 

Co thu lao djch vi thp nMt và thAp harm 
quy dinh theo Thông tu 45/2017/TT-BTC 
ngày 12/5/20 17 nhung vn (tap irng duqc 
vic t chic cuc thu giá 

Co thu lao djch vi phi hcTp vâi quy djnh 
theo Thông tu 45/2 0 17/TT-BTC ngày 
12/5/2017 nhung cao han so vài chi tiêu thu 
tiên 

TT 

4 

Dáp üng dCt yêu cAu 1 0 
Bô Tar pháp cong b& S Tar pháp cüa dja pharang cong 
b6 trong thai gian gn nht 

Dánh giá dira trén tinh th.n hcip tác, ph6i hçip t6 chrc 

phiên thu giá nhC1ng IAn hcip (tOng trLrac do d lira ch9n. 

Không Dáp (mg âü yêu cAu 

Co xac nhn cüa darn VI duçc giao t6 ch(rc 
thirc hin thu giá quyn sCr di1ng tht dã t6 
ch(rc t6t phiên thu giá (05 xác nhn). 

Co xác nhn cüa dcm vi duqc giao t ch(rc 
thirc hin thu giá quyn s(m diing tht dã t 
ch(mc tht phiên thu giá (>03 xác nhn). 

Co xác nhn cüa darn vj duçrc giao t chi:rc 
th%rc hin thu giá quyn sCr ding tht dA t 
chüc t& phiên thu giá (tr 01 dn 02 xác 
nhn). 

Không có xác nhn cCia darn vj &rçic giao t 
ch(mc thrc hin thu giá quyn s(r diing tht. 

6 

Co ten trong danh sách 
các ti chirc thu giá tài san 
do Bô Tar pháp cong b6 

Phôi hcp ye vic to chfrc, 

thirc hin. 

'Jrun hinh () 



IiJ'ng diing cong ngh thông tin dam bào tInh Cong khai 
minh bach trong vic nhn Iô trIng du giá tai  cuc du 

giá 

1 0 Tt 

() Không dat 

Dé xiAt phuong an giài 
quyêt phát sinh trixôc, 
trong và sau phiên dAu 
gia. 

H trq cung cp h so khi có thanh tra kim 
toán (van bàn d nghj cung cp h so cüa t6 
chi'rc duoc giao t chrc thrc hin du giá 
theo k hoach  thanh tra kim toán trong 03 
näm gn nht). 

Khong có biên bàn lam vic, blén bàn giái 
quyt khiu nai,  biên bàn cuOc hop.... 

Dáp üng yêu cu 

Không Dáp Crng yëu cu 

NQi dung yêu cu 
TT 

xep Ioi then' — 

I () 

Khá 

Trung binh 

0 

Tiêu chj khác 

Tiêu chi 

8 

Chi tiêu dánh giá 

DA ph& hçip vâi don vj duçic giao t chirc 
tbuc hin dtu giá quyM sCr diing dt giai 
quyt khiu ni, h frq cung cp h so khi 
có thanh tra kim toán (Co biên bàn lam 

vic, biên bàn giài quyt khiu nai,  biên bàn 
cuc hop... van bàn d nghj cung c.p h so 
cüa th chirc duçc giao t chirc thirc hin 
du giá theo k hoach thanh tra, kim toán 
trong 03 näm gAn nht). 

1. U'u tiên âä tirng giãi quyêt khiu ni 

2. H trq cung cp h so khi có thanh tra, kim toán 



T chi'rc du giá thành cong It nht 20 hçip ding 
giá ban vucit giá khôi dim t'r 30 t' dng tth len 

trong vông 05 nàm gân nMt. 

Co 

Tiêu clil TT 

9 lieu chi khác 

Ni dung yen cu Chi tiêu dánh giá 

Tt chüc dâu giá thành cOng> 20 hçip 
dng có giá ban vuqt giá kh&i dim> 30 
t' dng tr& len (dâ to chIrc các phiCn du 
giá trên dja bàn tinh Ninh BInh) 

To chi.rc dau gia thanh cong> 20 hçrp 
dng có giá ban vuçlt giá khôi dim> 30 
t5r dng tth len (chira th chirc các phiên 
cth giá trên dja bàn tinh Ninh BInh) 

Tt chirc du giá thành cong 20 hçip dng 
co giá ban vuçit giá khôi dim =20 t) 
(chixa t chirc các phiên du giá trCn dja 
bàn tinh Ninh BInh) 

T chirc du giá thành cong <20 hcip 
dng có giá ban vuçit giá khii dirn> 30 

Khá 

T& 

xep 1oi 

() 

1)1 

1 0 

Trung binh 

Không dt 0 

Ghi chá:  
- Nu các tiêu chI gm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 có mt trong các tiêu chI không dtt thI ho so' không dat. 

- Các h so' duro'c xét theo tong diem dánh giá, thu tir ha chçn tir cao xu6ng thp. 
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