
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO NINH BINH 

S:  i3  /TB-UBND TP Ninh BInh, ngày çthang 11 nàm 2021 

THÔNG BAO 
V vic lira ch911 t chic ban dau giá tài san 

Can thLutDá't dcii ngày 29/11/2013, 

Can th Luçit Dá'u giá tài san ngày 17/11/20] 6, 

Can c& Thong tu' lien tfch so' ]4/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 
cua Bô tru'o'ng Bó Tm nguyen MOi tru'o'ng va BO tru'ong Bô Tu'phap quy dznh 
vic tO chz'c thy'c hin dáu giá quyên th ding dat dé giao dat có thu tiên th ding 
dat hoàc cho thuê dát, 

Can ct' Quyé't djnh sO' 38/2019/QD-UBND ngày 18/1/02019 cia UBND 
tinh Ninh BInh ban hành quy djnh ye dáu giá quyên sz'c dyng dat dê giao dat có 
thu tién st'i' dyng dat hoc cho thuê dat trên dja bàn tinh Ninh BInh; 

Can c Van bàn sO' 235/STP-BTTP ngày 26/3/2020 ciaSà Tu'pháp Ninh 
BInh ye vic thông bào cOng khai vic lca chQn tO cht'c dáu giá trên Trang 
thông tin diçn ti'r chuyên ngành ye dau giá tài san; 

Can ct Quyé't djnh s ]508/QD-UBND ngày 10/11/2016 cña UBND tinh 
Ninh BInh ye vic phê duyt quy hoich chi tiét l 1/500 Khu dan cu' HOa Bmnh, 
phu'O'ng Nam Thành và xâ Ninh Tiên, thành phO Ninh BInh; 

Can ci Quyê't djnh sO' 4832/QD-UBND ngày 07/11/2019 cia UBND 
thành phO Ninh Bmnh ye vic phé duyt dy' an dáu tu' xáy dy'ng cOng trInh xày 
dy'ng ca sO' hçi tang khu dan cu' HOa BInh, phu'àng Nam Thành và xâ Ninh Tiên, 
thành phO Ninh BInh, 

Can ct' Quye't d/nhsO' 1029/QD-UBND ngàyl5/9/2021 cia UBND tinh 
Ninh BInh ye vic giao dat dé xáy dy'ng cci sO' hq tang, dáu giá quyén si' dyng 
dat tai khu dan Cu' HOa BInh, phu'àng Nam Thành và xâ Ninh Tién, thành phô 
Ninh BInh, 

Can cii' Quyet dfnh so 1205/QD-UBNDngày 03/11/202] cza UBND tinh 
Ninh BInh ye vic phê duyt giO khâi diem dé dâu giá quyên th dyng dat khii 
dan cu' HOa Blnh, phu'àng Nam Thành và xã Ninh Tien, thành phO Ninh BInh; 

Uy ban nhân dan thânh phô Ninh BInh, dja chi: so 33, duè'ng Lé Dti 
Hânh, phuô'ng Thanh BInh, thành phô Ninh BInh trân tr9ng thông báo ye vic 
Fua chçn to chcrc dâu giá tài san nhu sau: 

1. Tài san du giá: Quyn sr dirng 144 10 dt quy hoich xây dirngnhà & 
khu dan cu HOa BInh, ti phithng Nam Thành vâ xã Ninh Tiên, thânh phô Ninh 
BInh,cthê:tr1ôA1dênIOA38;t&1ôB1dên1OB31;tir1ôC1dên1ôC13;tii' 

Dc 1p - Ti' do - Hinh phiic 



lô C15 den lô C26; tr lô Dl den lô D26; tü lô El den Eli; tr lô Gi den lô G7; 
ti.r lô Ki den lô K4, lô Ni và N2, theo bàn ye quy hotch du giá. 

- HInh thirc sir diing: Sir dung riêng. 

- Mic dIch sr diing: Xây dung nhà do thj. 

- Thai hn sir diing: Lâu dài. 

- Giá kh&i dim: 

+ Dôi vOi 138 lô, cii th: tr 10 Al dn lô A38; tir lô Bi dn lô B3i; tr 10 
Cl den lô C13; tili lô C15 den lô C26; tir lo Dl den lô D26; ti'x lô El den Eli; tü 
lô Gi den lô G7, giá khâi diem: 7,5 triu dông/m2. 

+ DOi vi 06 lô, cii th: tir Jo Ki dn lô K4 và Jo Ni, N2, giá khi diem: 
7,0 triu dông/m2. 

2. Thô'i gian nIp hI so': Trong thri hn 03 ngày ke tir ngày thông báo. 

3. Da dim np h so': Phông Tài nguyen và Môi truè'ng - UBND thành 
phô Ninh BInh. 

4. Tiêu chI hi'a ch9n: To chüc däng k tham gia du giá phãi dáp rng tiêu 
chI quy djnh tai  khoán 4 Diêu 56 Lut Dâu giá tài san nãm 2016, c the nhu sau: 

- Co s& vt cht: có try s&, dja chi rO rang, có trang thit b cn thit bâo 
dam cho vic dâu giá dOi vôi loi tài san dâu giá. 

- Co k hoch du giá khà thi, hiu qua. 

- NAng lirc chuyên môn, kinh nghim và uy tin cüa th chüc du giá tài san: 
Co kinh nghim trong vic ban dâu giá tài san là quyên sü dyng dat, t 1 dâu giá 
thành cong cao. 

- Thu lao dch vy du giá, chi phi dâu giá tài san cnh tranh phü hçip vó'i 
quy dnh cüa pháp 1ut. 

- Co ten trong danh sách các to chrc du giá do B Tu pháp cong b. 

- Các tiêu trI khác: 

+ Däng tài thông tin trên nhiêu phu'ang tin thông tin di ching và dAng 
tãi trên Cng thông tin din ti:r quOc gia ye dâu giá tài san. 

+ Trong 1 närn gân day (tinh tü 1/9/2020 dn nay) có s Hçip dng ban 
du giá thành vu'çit giá khô'i diem trên dja bàn tinh Ninh BInh. 

+ Co phucmg an v cong tác phOng, chng djch Covid-19 theo các van 
bàn chi do cUa Trung uong, tinh Ninh BInh yà thành phô Ninh BInh. 

5.Hôso'dángk: 

- Bàn sao y h so pháp 12 cüa doanh nghip. 

- Phi.rong an, Kê hoch tO chirc du giá quyn sir dyng d.t. 

Lzruj: 



- H so cüa t chxc du giá dugc niêm phong khi g11i cho phông Tài 
nguyen và Môi trung - UBND thành phô. 

Trên co s báo cáo cüa T tu vn hra ch9n don vjt chirc du giá tài san 
là quyên sir diing dat, UBND thành phô së ban hành Quyêt dnh hra ch9n don vj 
to chirc dau giá, phông Tài nguyen và Môi truô'ng sê có van bàn thông báo ket 
qua cho tO chirc dâu giá du'gc içra ch9n. NhQng don v khOng dtrçyc thông báo kêt 
qua duçc hiêu là không ducic 1ra ch9n, không hoàn 1i ho so vâi nhU'ng don v 
không ducic lua chon./.lb 

No'i n/zmn: 
- Cong thông tin din tü quôc 
gia ye dâu giá tâi sail; 
- Trang thông tin din tr 
UBND thành phô; 
- Luu: VT, TNMT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

 

Dinh Van Thñ 
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