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THÔNG BAO

V vic li.ia ch9n do'n vj ti chtrc du giá tài san

Can cü' Lut Du giá tài san ngày 17/11/2016,
Cànc&Nghj djnh so' 62/2017/ND-GP ngày 16/5/2017 cüa chInh pith quy
djnh chi tiêt mç3t sO diêu và bin pháp thi hành Lu2t dáu giá tài san;
Can ci Thông tu' s 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 cüa Bó Tài chInh quy
a'jnh khung thu lao djch v dáu giá tài san theo quy djnh tgi LuIt dâu giá tài san;
Can th Thông tu' sd 48/201 7/TT-BTC ngày 15/5/2017 cña Bó Tài ChInh
quy djnh chê d5 tài chInh trong hogt d5ng dâu giá;
Can c& Thông tir lien tjch sO' 14/2015/TTLT-BTNMT- BTP ngày 04/4/2015
cua Bô Tai nguyen va Môi truo'ng - Bô Tu'phap quy dinh viêc tO chu'c thu-c hiên
dáu giá quyên th dyng dat dê giao dat có thu tiên th dyng dat hoc cho thuê
dat;
Can c& Quyt djnh s 38/2019/QD-UBND ngày 18/10/2019 cüa UBND
tinh Ninh BInh ban hành quy djnh ye dáu giá quyên s& dyng dat dé giao dat cO
thu tiên sz dyng dat hoác cho thuê dat trên dja bàn tinh Ninh Blnh,
Can c& các Quyê't djnh cüa UBND tinh Ninh BInh: SO' 1178/QD-UBND
ngày 28/10/202 1 ye vic phê duyt igi giá khO'i diem dé dáu giá quyên sz'r
dyng 07 lô dat 0' tgi xóm 9, xâ Lu-u Phwo'ng, huyn Kim Son; sO 1179/QDUBND ngày 28/10/202 1 ye vic phê duyt giá khài diem dê dâu giá quyén th
dyng 60 lô dat & tgi xóm 9, xâ Lu-u Phu-o'ng, huyn Kim San;
Uy ban nhân dan huyn Kim Smi thông báo cong khai vic hra chçn t
chirc dâu giá nhi.r sau:
1. Ten d!a chi cüa don vj có tài san du giá:
- Uy ban nhân dan huyn Kim Scm, tinh Ninh Binh.
- Dja chi: Xóm 9, xã Lixu Phrnmg, huyn Kim Sn
2. Ten tài san, s hrqng, giá khri diem cüa tài san du giá
Tài san du giá là quyn sü dung 67 to dat ti xóm 9 xã Luu
Phiing, huyn Kim Scm cii the:
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3. Tieu chi hra ch9n to chtrc dau gia tai san
Các don vi th chüc có dy dü diu kin dáp irng các tiêu chI theo quy djnh
tai khoãn 4, Diêu 56, Lut Dâu giá tài san nàm 2016 vâ các tiêu chI khác do
UBND huyn Kim Son quy djnh, c1i the:
- C sà 4t ch.t, trang thit bj cn thit bâo dam cho vic d.0 giá di vói lo?i
tal san dâu gia Don vi to chuc dâu gia tai san phai dam bao ye diéu kiên co so vat
chat, trang thiêt bj can thiêt day dü dê to chüc dâu giá QSDD dt kêt qua tOt.
- Xây dung và d xut Phucrng an t chCrc cuc du giá khã thi, hiu qua.
-, Näng hrc, kinh nghim và uy tin cüa t chüc du giá tài san: Don vj t
chüc dâu giá có näng hrc chuyên môn, có tr 02 dâu giá viên tth len, dâu giá viên
có tü 2 näm kinh nghim.
"- Müc thu lao djch vi du giá, chi phi du giá tài san phü hçip: Müc thu
lao djch vi dâu giá tâi san theo Thông tu 108/2020/IT-BTC ngây 2 1/12/2020 cüa
B Tài ChInh si'ra dôi, bô sung mt
Diêu cüa Thông P.r
45/201 7/TT-BTC
ngày 12/5/2017 cüa B tri.r&ng Bô Tài Chinh quy djnh khung thu lao djch vi dâu
giá tài san theo quy djnh tai Lut Dâu giá tài san. Theo do các to chirc dâu giá tài
san có the dua ra m1rc thu lao phü hçp vâi gói djch vi.i trên dé däng k3? trong ho so
näng lirc cüa mInh (Thu báo giá djch vi duqc niêm phong trong phong bI)."
- Co ten trong danh sách các t chi'rc du giá tâi san do Bô Tix pháp cong b&
- Các tiêu chI khác:
+ Tfu tiên các don vj th chic dâu giá trong nàm 2020 dâ to chirc các phiên
dâu giá trên dja huyn Kim Son có kêt qua dâu giá It nhât 01 phiên dâu giá thành
có mirc chênh 1ch giá tring dâu giá so vâi giá kh&i diem tü 10 t dông trâ len.
+ U'u tiên cac don vj ti uu hóa Irong vic cho khch hang vào ci:ra và ghi phiu
+ Co phuong an tuyên truyn K hoch du gia tai san, Thông báo du giá
tài san rng rãi den các khu dan cu lan cn khu dat dâu giá (bao gôm vic phát
thanh trén Dài truyên hInh huyn Kim Son, tuyên truyên luu dng tôi thiêu 5
tri.rOc khi phiên dâu giá diên ra).
+ Co phi.rong an bão v cuc du gia và thüng phiu trã giá k tr th&i gian
bat dâu niêm yet thüng phiêu den thai diem ket thüc buôi cong bô trã giá.
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+ Don vi dAng k phài cam kt bâo mt thông tin v danh sách khách hang
tham gia phien dâu giá, thirc hin dung trInh tr, thu tic theo quy djnh cüa pháp
1ut ye Dâu giá tài san.
4. Thôi gian, dja dim np h so' dãng k tham gia t chfrc du giá
- ThM gian: Tr ngày 29/10/202 1 dn ht ngày 02/11/2021 trong giä hành chmnh.
- Dja dim ntp h so: UBND huyn Kim Son (Dja chi: Xóm 9, xã Luu
Phi.rong, huyn Kim Son, tinh Ninh BInh) ho sci np ye Hi dong 1ira ch9n dcm vi
dâu giá tãi san trên dja bàn huyn Kim Son (Din thoi lien h: 0983.162.745 Ong Nguyen Quang Hãi - Tnthng phông Tài nguyen và Môi tru&ng huyn - Phó
Chü tjch Hi dông).
H so cüa t chirc ban d.0 giá chuyên nghip phãi duçic niêm phong khi
np ho so däng k. Nguè'i np ho so phài mang theo Giây giói thiu cüa don vj và
Chirng minh nhân dân/cän cuóc cong dan (Lixu : Ho so không duçic lira chQn
UBND huyn Kim Son s không hoàn trà).
Uy ban nhân dan huyn Kim Son sê có van bàn thông báo kt qua cho t
chüc duic hra ch9n, các don vi không duçic thông báo két qua dixçic hiôu là khOng
duoc 1ira chon.
Uy ban nhân dan huyn Kim San trân trQng thông báo.I.j_
No'i n/ian: ,
- CT Va PCT UBND huyn;
- CPVP(1 1) HDND và UBND huyn;
- Trang thông tin din tCr chuyên ngành ye dâu giá
tài san (http://dgts.moj.gov.vn)
- Ban biên tp Trang thông tin din tCr huyn;
- Phông Tài nguyen và Môi truYng huyn;
- UBND xA Lru Phucing;
- Lilu: VTj
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