
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI1T NAM 
HUYN HOA UI Dc Ip - Tiy do - htnh phüc 

S:  c/TB - UBND Hoa Lw, ngày O3tháng  9 nám 2020 

THÔNG BAO 

V/v ly'a chyn to chile du giá quyn sü' dyng dat ö' ti kliu dan cu Thô TrI 

(giai doan 5) tii xã Ninh M5, hnyn Hoa Lu', tin Ii Ninh BInh 

Can cii' Luat  Dat dai ngày 29/11/2013,' Luçt dá'u giá tài san ngày 17/11/2016,' 

Can th Thông tu' lien tjcli SI 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 cza 

Lien Bó Tat ngen và Môi trwô'ng — Bç3 Tu' Pháp quy djnh vic td chzc thtc hin dlu 

giá qzn th dyng dart ál giao dAt có thu tiln sü' dyng dli' hoc cho thuê dli'; 

Can cz Nghj djnh sl 62/201 7/ND - GP Quy djnh chi tilt mt sl diu và bin 

pháp thi hành luat  dlu giá tat san; 

Can th Quylt djnh sl 38/QD-UBND ngày 18/12/2019 cza UBND tinh Ninh 

BInh ban hành quy djnh vl dlu giá qzln sz'r dyng dlt dl giao dlt có thu tin st' dyng 

dlt hoic cho thuê dlt li'ên dja bàn tmnh Ninh BInh; 

Can cz'e Quylt djnh sl 1074/QD - UBND ngày 01/9/2020 cia UBND tInh 

Ninh BInh vl viçc phê duyçt giá khó'i dilm dlu giá quyln th dyng dli' khu dan Cu' 

ThI TrI (giai dogn 5) tgi xâ Ninh M9, huyn Hoa Lu; tinh Ninh BInh,' 

Can ci Quylt djnh sl 596/QD-UBND ngày 12/6/2020 cz'ia UBND huyn Hoa 

Lw v viçcphê duytphu'ong an dd'u giá quyn th dyng dli' khu dan cu' ThI TrI (giai 

dogn 5) tçii xâ Ninh M9, huyn Hoa Lw, tinh Ninh BInh,'Quylt djnh sl 647/QD-

UBND ngày 24/6/202 0 cia UBND huyn Hoa Lw vl vic dlii giá quyn th dyng dart 

khu dan Cu' ThI TrI (giai doan 5) tgi xâ Ninh M9, huyn Hoa Lu', tinh Ninh Bmnh. 

Uy ban nhân dan huyn Hoa Lu thông báo lira ch9n t chirc dâu giá quyn sü 

ding dt a thuc khu dan cu Th TrI (giai don 5) tai  xã Ninh M, huyn Hoa Lu, 

tinh Ninh Bmnh cu th nhu sau: 

1.Tên dla  chi cüa ngu*i có tài san du giá: 

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

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



2.Tên tài san, s lu'çing, chat ltrçrng cüa tài san du giá: là quyên sü ding 

diing 130 lô dt ô vi tng din tIch 16.241,6m2  tai khu dan cu khu dan cu Th TrI 

(giai dotn 5) tti xã Ninh M5, huyn Hoa Lu, tinh Ninh BInh vth giá kh&i dim d 

duqc UBND tinh Ninh Binh phé duyt theo vj trI các lô ct.t nhu sau: 

TT Ten, V tn các 1 Diên tIch (m2) 

Giá khöi diem 

thco QIJ so 

1074/QD - UBND 

ngày 01/9/2020 
A 2 (dong/m) 

Khu 1 

Khu nhà phân lô barn du?mg 30m, vâi 26 10 dAt 

Irong do mi lô có diên tIch tír 131 m2  dn 200,6 
, 

m2  (gom các 10: A2 den A8, Bi den B6, Cl dn 

C6, Dl dn D7) 

3.603,2 12.500.000 

Khu 2 

Khu nba phân lô barn duing 24m, vài 13 Iô 

dAt trong dO mi lô cO diên tIch tir 106,2 m2  
2 A den 161,7m (gomcaclo:D21 den D33) 

1.986,9 12.000.000 

Khu 3 

Khu nba phãn lô day trong barn du&ng 11 m, 

vâi 91 lô dAt trong do mi to co diên tIch ttr 

108 m2  den 171,9 m2  (gôm cáclô: A9 dênA34, 

B7 dn B32, C7 dn C32, D8 dn D20) 

10.65 1,5 7.000.000 

A F F F 9 A f A 3. Tieu chi liya chçn to chtrc dau gia tai san: To chuc dau gia tai san phai 

có tiu chI theo quy djnh tai  khoãn 4 Diu 56 Lut s 01/2016/QH 14 ngày 17 

tháng 11 nàm 2016 cüa Quc Hi nuâc Cong  hôa xA hi chü nghia Vit Nam v 

dâu giá tài san nhu' sau: 

- Ca sâ v.t chit, trang thit bj c.n thit dam bâo cho vic du giá di vi 

1oti tài san dâu giá; 

- Phtrong an du giá khâ thi, hiu qua; 

- Nàng lc, kinh nghim và uy tin cüa to chirc du giá tài san; 

- Thi lao djch vi du giá, chi phi dAu giá tãi san phü hçip; 

- Co ten trong danh sách các t chüc du giá tài san do Bô Tu pháp cong b; 

- Ph& hap v vic t chüc, thrc hin; 
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- D xut phuo'ng an giãi quy& phát sinh tru&c, trong vâ sau phiên dâu giá. 

- Các tiêu chI khác theo bang tiêu chI li.ra chçn. 

(Co bang thang diéZm  cho tIrng tiêu chQ 

4. Thai gian, dja diem h so' dáng k tham gia t chtrc du giá. 

- Th&i gian np h so däng k tham gia th chüc du giá tài san là 05(nãm) 

ngày lam vic, trong gii hành chInh k tü ngày 03/9/2020 dn ngày 10/9/2020. 

- Dja dim np h so: Trung tam phát trin Qu cth huyn Hoa Lu (TAng 3 

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

H1 so cüa t chüc dAu giá tài chuyên nghip phâi dircyc niêm phong khi np 

h so dang k. Ngisi dn nôp phãi mang theo GiAy giâi thiu và chüng minh thu 

nhân dan hoc the can cuc cong dan (Lwu j Khóng hoàn trá h sa vó'i các h so' 

không duçic Uy ban nhân dan huyn Hoa Lw lca chon). 

Uy ban nhân dan huyn Hoa Lu trãn trçng thông báo./. 

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

TICH 

Noi nhçIn: 
- Chü tjch, các PCI UBND huyn; 
- Cong thông tin din tcr huyn; 
- Cng thông tin din tCr quc gia ye dâu giá tài san 
- Luu: VT, TTPTQD. 



iJY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 

I{UY1N BOA LU' Dc1p-Trdo-Hanh phñc 

TIEU CHI LIIA CHQN DON V! TO CH11'C DAU GL& TIIEO THANG DIEM 90 
(Binh kern Thông bdo s6:OTB-UBND ngày03 (hang 9 nâm 2020 cüa Uy ban nhân dan huyn Hoa Lw) 

TT Tiêu clil 
A Ni dung yeu can Chi tiêu dánh giá xêp loai lJiêni 

Co so vt chit, trang thit 
bi c.n thit dam báo cho 
vic thu giá d6i vOi 1°i  
tài san thu giá. 

Co dja chi trii so, dja chi rô rang, có dü trang thit b, 
cong ci ding ciii c.n thit và hin di (may chiu, man 
hInh, ba, dài, may tInh xách tay, may in...) d6i vOl timng 
loai tài san ban dâu giá. 

Dáp (mg di yêu cu và phii hqp vâi timg tài 
san ban thu giá. 

lot tO 

Dáp (mg dü yêu cu và phü hçip vài tmng tài 
san ban thu giá nhung khong phài là t6t nMt 
so vOi chi tiêu thu tiên. 

Kliá 8 

iMp (mg dü yêu cu nhi.rng chua phü hqp 
d6i vOl tài san ban thu giá. 

Trung bInli 6 

Mt trong cãc yêu cu ctua ra chixa dam bão 
cho vic thu giá. 

Khong dt 0 

2 
Phumg an thu giá khâ 
thi, hiu qua. 

1. Quy trinh k hoach  thu giá. 

2. Dja dim nhn M so tham gia dâu giá. 

3. HInh th(rc nhn h so thu giá. 

4. D xut hInh th(rc thu giá. 

5. Quy ch ban thu giá. 

6. Thôri gian tc chCrc thirc hin. 

7. Dja dim t ch(rc cuc thu giá. 

8. Niêm y& thông báo. 

9. X: 1 vi.rOng mc phát Siflh. 

10. Sau khi kt th(ic phiên thu giá. 

Dáp (mg 4(1 yêu cu và chra ra phuong an 
thu giá tot nht, khà thi nht ph?i hqp vOl 
thimc th dja phuang ncii có tài san ban thu 
giá. 

Tt 10 

Dáp (mg dü yeu cu và phü hçip vOl t(mng tài 
san ban thu giá nhung không phài là tht nMt 
so vOl chi tiêu thu tiên. 

Khá 8 

Thiêu 01 trong các yêu câu, mt trong các 
yêu cu thra ra chua phü hçip d6i vOl 1oi tài 
san ban thu giá. 

Trung binh 6 

Phi.rong an thu giá chua khá thi, chua dam 
b cho vic thu giá. 

Khôngdat 0 



TT Tiêu clii Ni dung yêu cu Chi tiêu dánh giá Xe1) Ioi Diem 

3 
Nang 1irc, kinh nghim và 
uy tin cüa ti chrc du giá 
tài san. 

1. Bàn mô tã näng 1irc, kinh nghim cüa thin vj t6 chirc 
du giá chuyên nghip. 

2. Là T chirc du giá di.rçic thành 1p theo dung quy 
djrih ciia pháp 1ut, dä dang k' hot dung vOi So Tu 
pháp. 

3. S6 hrçrng du giá viên tCr 02 ngtrOi trO len (Bàn sao 
chrng thirc Chfrng chi hành ngh du giá, The du giá 
viên). 

4. Co danh sách 1it kê các hçip dông dâu giá th 
dang thrc hin trong 05 nãm gn nht; dóng kern bàn 
chiip sao y bàn chInh mOt  s6 hçmp dng tticlng tr dA thrc 
hin. 

5. Co t6i thiu 5 nAm kinh nghim trong 1mb VIIC to 
chCrc dâu giá. 

Dáp (ing dü yêu cAu và phU hcip vâi trng iii 
san bàn du giá (co trçi sâ, van phông dai 
din  tai  tinh Ninh BInh, âä t6 chirc các phiên 
dâu giá trén dja bàn tinh Ninh BInh). (Dâu 
giá vién ~ 3). 

TE1 10 

Dáp Cmg dü yêu cAu và phü hqp vOi trng tâi 
san bàn dAu giá (không có tru sO, van phông 
dai din tai  tinh Ninh BInh, chxa t chirc các 
phién du giá trên dja bàn tinh Ninh BInh). 
(Du giá viên ~ 3). 

Khá 8 

Dáp (mg dü yêu câu va phü hcxp vol trng tài 
san ban du giá (khong có trV sO, van phông 
dai diên tai tinh Ninh BInh, chua t6 chirc các 
phiên dAu giá trén dja bàn tinh Ninh BInh) 
(Du giá viên =2). 

Trung blnh 6 

Dáp cmng dü yêu cAu và phü hçip v&i tüng tài 
san ban du giá (Du giá viên <2). 

Không dat 0 

Vi pham v t chtrc du giá quyn str dçing 
dat. 

Khong dat 0 



TT Tiêu clii Ni dung yêu cu Chi tiêu dánh giá xp Ioi Dim 

4 
Thi lao djch vi u giá, 
chi phi Mu giá tài san phü 
hçrp. 

Thà lao djch vi can dr theo Thông tU 45/201 71TT-BTC 
ngày 12/5/2017 cta B Tài ChInh 

CO thu lao djch vi th&p nMt và thp han 
quy djnh theo Thông tu 45/20171TT-BTC 
ngày 12/5/20 17 nhirng vn dáp 1mg duçirc 
vic t chlrc cuOc  du giá 

Tot 10 

Co thi lao djch vi phi hqp vâi quy djnh 
theo Thông tu 45/2017/TT-BTC ngày 
12/5/2017 nhung cao han so vài chi tiOu Mu 
tiên 

Khá 8 

Co mIre th lao djch vi djch vi không rO 
rang; không dáng theo quy djnh; mlrc thà 
lao djch vu cao han quy djnh theo Thông tu 
45/201 7/TT-BTC ngày 12/5/2017 

Khong dit 0 

5 
Co ten trong danh sách 
các t6 chlrc Mu giá tài san 
do Bô Tu pháp cong b6 

B Tu pháp cong bô, Sr lix pháp elm dja phirang cong 
b6 trong thii gian gn nht 

Dáp 1mg dü yêu cu Tot 10 

Không Dáp 1mg dli yOu câu Không dt 0 

6 
Phi hçp v viêc th chlrc, 
thirc hin. 

Dánh giá dira trên tinh thAn hçp tác, phi hçipt chlrc 
phiOn (Mu giá nhiing IAn hçrp dOng tnrâc dO dO 1a ch9n. 

Co xac nh.n cüa dan vj &rçic giao t chlxc 
thirc hin Mu giá quyn sIr diing Mt dA t 
chlrc tM phiOn Mu giá (05 xác nhn). 

T6t 10 

Co xác nhn elm dan vj duorc giao t chlre 
thirc hin (Mu giá quyn sIr ditng Mt dã t6 
chlrc tt phiOn (Mu giá (03 xác nhn). 

Khá 8 

Co xác nhn elm dan vj duçic giao t6 chlrc 
thirc hin Mu giá quyn sIr diing Mt dä th 
chlrc t& phiên Mu giá (tlr 01 dn 02 xác 
nhân). 

Trung blnh 6 

Không có xác than  elm don vj dtrorc giao to 
chlrc thirc hin Mu giá quyn sIr dung Mt. 

Khongdt 0 



TT Tiêu dii 
A Ni dung yeu cau Chi tiêu dánh giá xep Joii Diem 

D xuât phuong an giài 
quyt phát sinh truâc, 
irong và sau phiên dAu 
giá. 

1. Uu tiên dà trng giài quyét khieU 
2. H trV cung cap h6 so khi có thanh tra, kim toán 

Dä ph6i hçip vâi don vj duçic giao t6 chrc 
thrc hin dAu giá quyn si:i ding dAt giai 
quyt khiu ni, h trçl cung cAp h so khi 
có thanh tra kim toán (co biên bàn lam 
vic, biên bàn giài quyM khiu nai,  biên bàn 
cuOc hop... van bàn d nghj cung cAp h so 
cüa t chrc thrçic giao t6 ch(rc thrc hin 
dAu giá theo k hoch thanh tra, kim toán 
trong 03 näm gAn nhAt). 

Tt I U 

H trçi cung cAp h so khi có thanh tra kim 
toán (van bàn d nghj cung cAp h6 so cüa t6 
chirc duçxc giao t6 chirc th%rc hin dAu giá 
theo k hoach  thanh tra kiAm toán trong 03 
nm gn thAt). 

Khá 8 

Không có biên bàn lam vic, biên bàn giái 
quyt khiAu ni, biên bàn cuc hop.... 

Trung bInh 6 

8 Tiêu chi khác 
U'ng d%ing cong ngh thông tin darn bâo tInh cong khai 
minh bach trong vic nhn lô trüng dAu giá ti cuOc dAu 
giá 

Dápngyêucu Tl 10 

Không Dáp ng yêu cu Không dt () 



TT Tiêu chI Ni dung yêu clu Chi tiêu dánh giá xp lo3i Dim 

9 Tiôu chI khác 
To chüc dau giá thành cOng It nhât 20 hqp dông có 
giá ban vuçit giá khOi diem tr 30 t' dông tth len 
trong vOng 05 11am gân nhât. 

T chirc d.0 giá thành công> 20 hcip 
ding có giá ban vuçit giá khi dim> 30 
t' ng tr& len (dA t chirc các phiên du 
giá trên dja bàn tinE Ninh Binh) 

10 

T chirc du giá thành công> 20 hcip 
dng Co giá ban vuçit giá khOi dim> 30 
t dng tr len (chua th chIrc các phiên 
du giá trên dja bàn tinh Ninh Bmnh) 

Khá 

T chirc du giá thành cOng 20 hqp dng 
có giá ban vuot giá khâi dim =20 t 
(chixa to chuc cac phien dau gia tren da 
bàntinhNinhBInh) 

Trungbmh 6 

T chüc du giá thành cong <20 hp 
dng có giá ban vtrçit giá khâi dim> 30 
t)' 

Không dat 0 

Ghi chá:  
- Nu các tiêu chi gôm 1,2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 có môt trong các tiêu chi không dt thI ho so' không dat. 
- Các h so' thrçrc xét theo ting dim dánh giá, thir tir ha chçn tir cao xung thp. 
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