
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
THANH P110 NINH BINH 

/TB-UBNID TP Ninh BInh, ngày tt tháng 10 nám 2021 

THÔNG BAO 
Ye vic 1ra ch9n to chirc ban dãu giá tài san 

Can cz' Lut Dat dai ngày 29/11/2013; 
Can c Lut Ddu giá tài san ngày 17/11/2016; 
Can cii' Thông tu' lien tjch so 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 

cia B5 tru'O'ng Bç5 Tài nguyen MOi tru'O'ng và B3 trzthng Bó Tu' pháp quy djnh 
vic tO cht'c thzcc hin dáu giá quyên th dyng dat dê giao dá't có thu tiên th dyng 
dat hoc cho thuê dát, 

Can ct Quyêt dfnh sO 38/2019/QD-UBND ngày 18/1/02019 cña UBND 
tInh Ninh BInh ban hành quy djnh ye dáu giá quyên th dyng dat dê giao dat có 
thu tiên sic dyng dat hoc cho thuê dat trén dja bàn tinh Ninh BInh; 

Can cz' Van bàn sO 235/STP-BTTP ngày 26/3/2020 czaSà Tu'pháp Ninh 
BInh ye vic thông báo cOng khai vic ly'a chQn tO cht'c dáu giá trên Trang 
thông tin diçn tv'c chuyên ngành ye dáu giá tài san; 

Can ct' Quyêt djnh sO 1299/QD-UBND ngày 29/10/2019 cza UBND tinh 
Ninh BInh ye vic phê duyç7 quy hooch chi tiêt t)' l 1/500 Khu dan cwphIa Bác 
san vn dng xâ Ninh Phic, thành phO Ninh Blnh, 

Can ct' Quyét dfnh sO 4931/QD-UBND ngày 11/8/2020 cia UBND thành 
phO Ninh Blnh ye viçc phê duyt dy' an dáu ttc xáy dy'ng cOng trinh xáy dyi'g co' 
th hg tang khu dan Cu' phIa Bàc san vn d5ng xâ Ninh Phic, 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 dé xay cly'ng co' sO' hi tang, dáu giá quyén th dyng 
dat tgi khu dan cu'phIa Bàc san vn d5ng xâ Ninh Phzc, thành phO Ninh BInh; 

Can cz' Quyêt dinh so 1082/QD-UBND ngày 01/10/2021 cia UBND tinh 
Ninh BInh ye viçc phê duyt già khO'i diem dê dâu già quyên sc dyng dat tgi các 
phu'&ng: Nam BInh, Ninh Phong và Ninh Son,, thành phO Ninh BInh; 

Uy ban nhân dan thành ph Ninh BInh, dja chi: s 33, ththng Lê Di 
Hành, phu6ng Thanh BInh, thành phô Ninh BInh trân tr9ng thông báo ye vic 
1ira chçn to chrc dâu giá tài san nhu sau: 

1. Tài san dãu giá: Quyên sr ding 74 lô dat quy hoach xây dirng nhà 
con 1i do du giá không thãnh ti các khu: Khu do th mi Phong San thuc 
phu?mg Ninh Son vâ phu?mg Nam BInh; khu dan cu VuO'n Trên, phu?mg Ninh 
Son; khu dan cu ngO 228 L Nhân Tong, phuông Nam BInh; khu dan cu phIa 
Nam dumg Trân Nlhân Tong thuc phung Ninh Phong và phu&ng Ninh San, 
thành phô Ninh BInh, cii the: 

Dc 1p - Tu' do - Hnh phñc 



1.1. 12 lô dt quy hoch xây dirng nhà i ti khu do thj mâi Phong San, 
phung Nam BInh và phuè'ng Ninh San, vj trI ciii the: lô LK4. 10; LK4. 11; 
LK13.23; LK13.24; LK14.15; tü 10 LK15.16 den lô LK1S.22. 

1.2. 26 lô dt quy hoch xây drng nhà tti khu dan cu Vun Trên, 
phumg Ninh San, vj trI ci the: 

11 10 dat barn mt dung Trn Quang Khài, Cu th: tcr lô Al dn 10 A4, tr 
lô Al2 den 10 A18. 

15 10 dAt barn mt dung quy hoch 15m, ciii th: tr lô D3 dn lô D6; 10 
Dl0; tr lô A40 dênlO A43; lô B7, B8, B14, B15, Bl8, lô C2, C3. 

1.3. 10 lô dAt quy hoch xây drng nhà ti khu dan cu ngô 228 L Nhân 
Tong, phung Narn BInh, thành phô Ninh BInh, vj trI ci the: 

01 10 dAt barn mt dung L Nhân TOng, ci th: 10 A6. 

04 lô dAt barn mt dung quy hoach 17rn, ci,i the: 10 A45, B47, B48, C46 
05 10 dat barn rnt du?ng quy hoch 15m, ci th: lô tü lô A40 dn lô 

A42, 10 B29, B40. 

1.4. 26 lô dAt quy hoch xây dirng nhâ & tti khu dan cu Narn dung Trn 
Nhân Tong, thuc phu&ng Ninh Phong và Ninh San, thành phô Ninh BInh, vj trI 
cu the: 

03 lô dat barn mt du&ng Trân Nhân Tong, c1.i th: tr lô A14 dn 10 Al6. 

23 10 dAt barn rnt duè'ng quy hotch ben trong ci th: tr 10 A37 den sloo 
A39; 10 A41, A42, A44; 10 B5, B20, B21, B37, B41, B46, B47, B49, B50, B62; 
tü'1ôC8 den lô Cli; 10 Dl, D2, D4. 

- HInh thCrc sir dung: Sü ding riêng. 

- Mjc dIch sir dçing: Xây drng nhà & do th. 

- Th&i hn sir diing: Lâu dài. 

-Giákki&idiêrn: 
+ DOi vói 12 lô dat quy hoch xây dçrng nhà & tti khu dO thj m&i Phong 

San, phu&ng Narn BInh và phu&ng Ninh San, cii the: 10 LK4.10; LK4.1 1; 
LK13.23; LK13.24; LK14.15; tü lô LKl5.16 den 10 LKl5.22, giá kh&i diem: 
5.290.000 dông/m2. 

+ DM v&i 26 lô dat quy hoch xây dirng nhâ & ti khu dan cu Vrnim Trên, 
phu&ng Ninh San, ci the: 

11 10 dat barn mt du&ng Trân Quang Khái, ci the: tr 10 Al den lô A4, tü 
10 Al2 den lô Al8, giá kh&i diem: 9 triu dông/m2. 

15 lô dat barn mt duè'ng quy hoch 15m, cii th: tr lô D3 dn lô D6; 10 
D10; tü 10 A40 den 10 A43; 10 B7, B8, B14, B15, B18, 10 C2, C3, giá kh&i diem: 
5,5 triu d ng/m2. 

+ Di vói 10 lô dAt quy hoach xây drng nhà ô tai  khu dan cu ngO 228 L 
Nhân TOng, phu&ng Nam Blnh, thành phO Ninh BInh, ci the: 

0110 dAt barn mt du&ng L Nhân TOng: 10 A6, gia kh&i dim: 15 triu 
dng/rn2. 



04 lô dt barn mt dthng quy hoach 17m, ci th: lô A45, B47, B48, C46, 
giá khi diem: 12 triu dông/m2. 

05 lô d& barn mt dung quy hoich 1 Sm, ci th: lô tiir lô A40 dn lô A42, 
lô B29, B40, giá khi diem: 10,4 triu dông/m2. 

+ Di vi 26 lô dt quy hoach xay dirng nhà a tti khu dan cu Nam dung 
Trân Nhân Tong, thuc phuang Ninh Phong và Ninh San, thânh phô Ninh BInh, 
cuthê: 

03 10 dt barn mt duang Trn Nhân Tong, cu th: tr lô A14 dn lô A16, 
giá khai diem: 15 triu dông/m2. 

23 lô dt barn rnt dithng quy hoch ben trong c1i th: tilt Jo A37 dn lô 
A39; lô A41, A42, A44; lô B5, B20, B21, B37, B41, B46, B47, B49, B50, B62; 
tilt 10 C8 den lô Cli; To Dl, D2, D4, giá khai dim: 7 triêu d ng/m2. 

2. Thôi gian np h so': Trong thô'i hn 03 ngày k tilt ngày thông báo. 

3. I)ja dim np hil so': Phông Tài nguyen và Môi truè'ng - UBND thành 
phô Ninh BInh. 

4. Tiêu chI hya chQn: To chrc dàng k tham gia du giá phái dáp irng tiêu 
chI quy dnh ti khoàn 4 Diêu 56 Lut Dâu giá tài san nàm 2016, ci the nhu sau: 

- Co sa vt chit: có trij sa, dja chi rO rang, có trang thit bj cn thit báo 
dam cho vic dâu giá dôi vó'i 1oi tài san dâu giá. 

- Co k hoch du giá kha thi, hiu qua. 

- Nàng içrc chuyên môn, kinh nghirn và uy tin cilia t chilic du giá tài san: 
Co kinh nghirn trong vic ban dâu giá tài san ia quyên si:r diing dat, tST l dâu giá 
thành Cong cao. 

- Thu lao dch vi du giá, chi phi du giá tài san canh  tranh phü hçip vôi 
quy dnh cilia pháp 1ut. 

- Co ten trong danh sách các t chi'rc du giá do B Tu pháp cong b. 

- Các tiêu tn u'u tien khác: 

+ Bang tâi thông tin trên nhiu phuang tin thông tin dai  chñng và dàng 
tái trên Cong thông tin din tilt quôc gia ye dâu giá tài san. 

+ Trong 1 näm gn day (tinh tilt 1/6/2020 dn nay) có so Hç)'p dông ban 
du giá thành vuçYt giá khyi diem 40 t) dông tra len trên dja bàn tinh Ninh BInh. 

+ Co phuong an ye cOng tác phông, chOng dch Covid-19 theo các van 
bàn chi do cilia Trung uong, tinh Ninh BInh và thánh phô Ninh BInh. 

5. Ho so' dáng k: 
- Bàn sao y h so phap l cilia doanh nghip. 

- Phuang an, Kê hoch t chilrc du giá quyn silt dyng dt. 

Lwuj: 
- H so cilia t chi'rc du giá dugc niem phong khi gilti cho phông Tài 

nguyen và Môi truang - UBND thành phô. 

- Trên co sa báo cao cilia T tu vn 1ira ch9n don vjth chi2rc du giá tài san 
là quyên silt dçing dat, UBND thành phO së ban hành Quyet dnh 1ira ch9n don vj 



to chirc dâu giá, phông Tài nguyen và Môi truông së có van bàn thông báo kt 
qua cho to chute dâu giá thrçic 1?a  ch9n. Nhüng don vj không duçc thông báo kêt 
qua ducic hiêu là không dugc hra ch9n, không hoàn li ho so vi nhtrng don v 
không dime lua chon.!. 

No'i nhin: 
- Cng thông tin din tü' quc 
gia ye dâu giá tài san; 
- Trang thông tin din tCr 
UBND thành pho; 
- Lu'u: VT, TNMT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Dinh Van Thu 
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