
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO NINH BNH 

S:  13g/TB-UBND 

fJIc 1p  - TI!  do - Hinh phIic 

TP Ninh BInh, ngày O tháng 10 nám 202] 

THÔNG BAO 
Ye vic hra ch911 to chüc ban dâu giá tài san 

Can ctLutDt dcii ngày 29/11/20]3, 
Can ciLut Dáu giá tài san ngày 17/11/2016, 
Can ci Thong tu lien tjch so 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 

cia Bç3 tru'O'ng Bó Tài nguyen Mói tru'àng và Bç5 trithng Bó Tu' pháp quy djnh 
viêc tO chik thy'c hin dáu giá quyén si't dyng dat dé giao dá't có thu tin st dyng 
dat hoác cho thuê dát, 

Can cii' Quyêt djnh sO 38/20]9/QD-UBND ngày 18/1/02019 cia UBND 
tinh Ninh BInh ban hành quy d/nh ye ddu già quyên th dyng dat dé giao dat cO 
thu tiên si' dyng dat hoc cho thuê dat trén dia bàn tinh Ninh Blnh, 

Van bàn so 235/STP-BTTP ngày 26/3/2020 cza SO' Tu'pháp Ninh Blnh ye 
vic thông báo cOng kiwi vic ly'a chQn to chtc dáu giá trên Trang thông tin 
din ttr chuyên ngành ye dáugiá tài san. 

Can cz' Quyét djnh so 1299/QD-UBND ngày 29/10/2019 cia UBND tinh 
Ninh BInh ye vic phê duyt quy hoçich chi tiêt tj l 1/500 Khu dan cwphIa Bác 
san vn dç5ng xä Ninh Phzc, thành phO Ninh Binh, 

Can ct Quyêt dfnh sO 4931/QD-UBND ngày 11/8/2020 cia UBND thành 
phO Ninh BInh ye vic phê duyt dy' an dáu tu' xáy dy'ng cOng trInh xáy dyng cc' 
sO' hg tang khu dan cu' phIa Bàc san v42n dç5ng xâ Ninh Phtc, thành phO Ninh 
BInh, 

Can cz' Quyé't djnh sO' 1030/QD-UBND ngày 16/9/2021 cia UBND tinh 
Ninh Blnh ye vic giao dat dê xáy dy'ng co sO' hçi tang, ddu giá quyên th dyng 
dat tgi khu dan cu'phIa Bãc san vn d5ng xa Ninh Phic, thành phO Ninh BInh; 

Can ct' Quyêt djnh sO 1084/QD-UBND ngày 04/10/2021 cña UBND tinh 
Ninh Blnh ye vic phê duyt giá khO'i diem dé dâu giá quyén th dyng 100 /0 dat 
quy hogch xày dyng nhà & tgi khu dan cu'phIa Bàc san vn dng xâ Ninh Piwc, 
thành phO Ninh Blnh. 

Uy ban nhân dan thành ph Ninh BInh, dja chi: s 33, du?mg Lê Di 
Hành, phung Thanh BInh, thânh phô Ninh BInh trân tr9ng thông báo ye vic 
1ira chçn to chrc dâu giá tâi san nhu sau: 

1. Tài san dãu giá: Quyên s'ir dirng 100 lô dat quy hoch xay di.mg nhà i 
tti khu dan cu phIa Bäc san vn dng xã Ninh Phüc, thành phô Ninh BInh, cii 
the: 

+ 14 lô dat barn mt dung Ninh Ton, cu the: khu OH1 tü' lô SH1 den lô 
SH5; khu 0H2 tir lô SH1 den Iô SH4; khu 0H3 tir lô SH1 den 10 SH5. 

+ 14 lô barn mt duing 24m theo quy ho?ch,  c the: khu 0H4 tü lô SH1 
den 10 SH14. 



+25 lô barn mat ththng 20,5m và 18m theo quy hoch, cu th lô A19; tü 
lô B8 den lô Bli; tr lô C16 den lô C20, tr lô C21 den Jo C35. 

+ 47 lô barn mt dithng 15m theo quy hoch, c the: tir 10 Al den lô Al 8; 
tülô Cl dênlô Cl5; tirlô Bi dênlô B7; tülô B12 dênlO B18. 

- Hinh thirc sr diing: Sir dng riêng. 

- Mitc dIch sr dctng: Xây dimg nhà a dO thj. 

- Thñ hn sü ding: Lâu dài. 

- Giá khâi dim: 
+ Dôi vó'i 14 lô dat barn mat dung Ninh Ton, ci the: khu OH1 tiir lô SH1 

den lô SHS; khu 0H2 tr 10 SHl den lô SH4; khu 0H3 tir lô SH1 den lô SHS, 
giá khâi diem: 12 triu dOng/m2. 

+ Dôi vâi 14 lô barn mat dumg 24rn theo quy hoch, cii th: khu 0H4 tir 
16 SH1 den lô SH14, giá khôi diem: 9,0 triêu dông/rn2 . 

+ Dôi vai 25 lô barn mt duô'ng 20,5m và 18m theo quy hoch, ci the lô 
A19; tü lô B8 den lô Bil; t1r lô C16 den lô C20, tr lô C21 den lô C35, giá khai 
diem: 8,0 triu dOng/m2. 

+ Dôi vói 4710 barn mt du'mg 15m theo quy hoach, cii the: tü lô Al den 
lô A18; ti'z 10 Cl den Jo C15; tr lô Bi den lô B7; tr Jo B12 den lô B1S, giá khôi 
diem: 7,0 triu dông/m2. 

2. Tho'i gian np ho so': Trong thai htn 03 ngày ke tr ngày thông báo. 

3. Dja dim nip ho so': PhOng Tài nguyen và Môi truè'ng - UBND thành 
phô Ninh BInh. 

4. Tiêu chI hra chQn: T chirc dàng k tham gia dâu giá phài dáp üng tiêu 
chI quy dnh ti khoàn 4 Diêu 56 Lut Dâu giá tài san näm 2016, cii the nhi.x sau: 

- CG so vt cht: có tn sO, dia chi rO rang, có trang thit bj cn thit bâo 
dam cho vic dâu giá dOi vOi 1oi tài san dâu giá. 

- Co k hoach du giá khà thi, hiu qua. 

- Näng 1irc chuyên môn, kinh nghim và uy tIn cüa t chOc du giá tài san: 
có kinh nghim trong vic ban dâu giá tài san là quyen sr ding dat, tST 1 dâu giá 
thành cong cao. 

- Thu lao djch vi d.0 giá, chi phi du giá tài san cinh tranh phñ h'p vOi 
quy djnh cüa pháp 1ut. 

- Co ten trong danh sách các t chiLrc du giá do B Tu pháp cOng b. 

- Các tieu trI u'u tien khác: 

+ Dàng tài thông tin trén nhiu phucmg tin thông tin di chung Va dàng 
tâi trên Cong thông tin din tO quôc gia ye dâu giá tài san. 

+ Trong 1 näm gn dày (tinh tO 1/6/2020 dn nay) có s Hçp dng ban 
dâu giá thành vuQ't giá khOi diem 40 t dOng trO len tren dja bàn tinE Ninh BInh. 

+ Co phuong an ye cong tác phOng, chông djch Covid-19 theo các van 
bàn chi dao  cUa Trung ucrng, tinh Ninh BInh và thành phô Ninh Bmnh. 

5.Hso'dängk: 
- Bàn sao y ho so pháp 1)2 cOa doanh nghip. 



- Phuang an, K hoach  t chirc du giá quyn sü diing dt. 

Lwuj: 
- sa cüa t chirc du giá duc niêm phong khi gui cho phông Tài 

nguyen và Môi truông - UBND thành phô. 

Trên ci si báo cáo cüa T tu vn lixa ch9n don vj t chirc dâu giá tài san 
là quyên s1r ding dat, UBND thành phô se ban hânh Quyêt djnh lira ch9n dan vj 
to chüc dâu giá, phông Tài nguyen và Môi truô'ng sê có van bàn thông báo kêt 
qua cho to chirc dâu giá diuçic 1ixa chpn. NhUng dcm v không ducic thông báo kêt 
qua duc hiêu là không duqc Fçra ch9n, khOng hoàn 1i ho sa vOi nhüng dan vj 
khOng duqc 1ira ch9n./.A. 

Nyu n/in. TM. UY BAN NHAN DAN 
- Cng thông tin din ttr quôc CHU TICH 
gia ye dâu giá tài san; 
- Trang thông tin din tir 
UBND thành phô; 
- Liiu: VT, TNMT. 

l3inh Van Thfr 
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