
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO NINH BiNH 

S: l5/TB-UBND TP Ninh BInh, ngày ? tháng 11 nàm 2021 

THÔNG BAO 
V vic hya chQn to chtc ban Iâu giá tài san 

Can thLugt Da't dcii ngày 29/11/2013, 
Can cz' Lut Dáu giá tài sánngày 17/11/20] 6, 
Can cz' Thông tu' lien tjch so 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 

cia B5 trzthng B5 Tài nguyen MOi tric&ng và Bo trzthng Bç5 Tu' pháp quy djnh 
vic tO ch&c thy'c hin dáu giá quyên th dicing dat dê giao dat có thu tiên th ding 
dat hoác cho thuê dát, 

Can ct' Quyêt djnh sO 38/20]9/QD-UBND ngày 18/1/02019 cia UBND 
tinh Ninh BInh ban hành quy djnh ye dâu giá quyén th dyng dOt dé giao dOt có 
thu tiên stc dyng dOt ho çc cho thuê dOt trên dia bàn tinh Ninh Bmnh; 

Cván  ct VOn bàn sO 235/STP-BTTP ngày 26/3/2020 Cia SO' Tu'pháp Ninh 
Blnh ye vic thông báo cOng khai vic 1ya chQn tO chiic dOu giá trên Trang 
thông tin din tt'c chuyên ngành ye dOu giá tài sán, 

COn cz' Quyêt djnh sO 1152/QD-UBND ngày 06/9/2016 cia UBND tinh 
Ninh Blnh ye vic phê duyt quy hogch chi tiêt 13' lç 1/500 Khu do thj Ninh 
Khánh, thành phO Ninh BInh; 

COn ci' Quyêt djnh sO 1359/QD-UBND ngày 20/10/2017 cta UBND 
thành phO Ninh BInh ye vic phê duyt dy an dOu tu xOy dy'ng cci sO' hg tOng khu 
do thi Ninh Khành, than/i phó Ninh BInh; 

COn cii' Quyet djnh sO 57/QD-UBND ngày 12/01/2018 cia UBND ti'nh 
Ninh Blnh ye vic giao dOt dé xOy dyng cci sO' hg tOng, dOu giá quyên th dyng 
dOt tai khu do thj Ninh Khánh, thành phô Ninh Bin/i. 

COn c0 QuyCr din/i sO I204/QD-UBND ngày 03/11/2021 cz?a UBND tin/i 
Ninh BInh ye phê duyt giá khài diem dOu giá quyên sic dyng 15 /0 dOt & tçii khu 
dO thi Ninh KhOnh, phzthng Ninh Khánh, thành phO Ninh BInh, 

Can ct Quyêt djnh sO 337/QD-UBND ngày 21/2/2017 ci'ta UBND tinh 
Ninh Binh ye vic phê duyt Quy hoçich chi tiêt t3 l 1/5 00 Khu dOn cu' khép kin 
phia TOy phO Vinh Quang, phu'O'ng Ninh K/ian/i, thành phO Ninh Binh, 

Can cu' Quyet dfnh sO ]265/QD- UBND ngày 29/9/2017 cz'ia UBND tinh 
Ninh Bin/i ye vic giao dat cho UBND thành phO Ninh Bin/i dé thy'c hin khép 
kin khu dOn cit phIa TOy ph0 Vinh Quang, phu'àng Ninh Khánh, thành ph0 Ninh 
BInh; 

COn cz' Quyê't djnh sO' 529/QD-UBND ngày 18/5/2021 cia UBND tinh 
Nm/i BIn/i ye phé duyçt giO kl-zO'i ctiém dOu giO quyên sz'c dyng 09 10 dOt 0' tai khu 
dOn cit phIa TOy phó Vinh Quang, phu'Ong Ninh KhOnh, than/i phO Ninh Blnh; 

COn ci'c Quyet d.inh sO 1540/QD-UBND ngày 14/11/2016 cza UBND tinh 
Ninh BInh y  vic phê duyt QUy hoQch c/i tiét l 1/500 Khu dOn cit mO'i phia 
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Tây du'ông vành dai (Trcn N/ian Tong), xâ Nm/i Phic và phzthng Nm/i Scm, 
than/i ph6 Ninh BInh. 

Can ci Quyêt din/i sO 465 7/QD-UBND ngày 15/9/2017 cz'ia UBND thành 
phO Ninh Blnh ye viçc phé duyçt c4r  an dáu tit xáy c4i'ng  cOng trinh Xáy dy'ng cci 
sà hg tang khu dan cit mâi phIa Táy dwàng vành dai ('Trân Nhán Tong), xâ Ninh 
Phic và phzt&ng Nm/i Son, than/i ph6 Nm/i Bin/i; 

C'án ct Quyêt d/nh sO 1485/QD- UBND ngày 13/11/2018 cia UBND tin/i 
Ninh BInh ye vic giao dat dé xdy dy'ng ccx sO' hçi tang, thy'c /iin dáu giá quyén 
th dyng dat tçi khu dan cit mó'i p/Ia Táy dzth'ng vành dai (Than N/ian TOng) tgi 
xâ Nm/i Phic và phu'O'ng Ninh San, than/i p/iO Nm/i Bin/i; 

Can cii' Quyet djnh sO 1223/QD-UBND ngày 08/11/2021 cia UBND tin/i 
Ninh Blnh ye phê duyct giá khO'i diem dáu giá quyên th dyng 21 10 dat 6' tgi khu 
dan cit mO'i phIa Táy du'dng vành dai (Trán N/ian TOng) tgi xâ Nm/i Phtc và 
phzthng Ninh Son, than/i phO Ninh Bin/i; 

Uy ban nhân dan thành phô Ninh BInh, dja chi: so 33, duô'ng Lé Dai 
Hành, phung Thanh BInh, thành phô Ninh Bmnh trân tr9ng thông báo ye vic 
lira ch9n to chirc dâu giá tài san nhu sau: 

1. Tài san dãu giá: Quyên sr ding 45 lô dat quy hoch xây drngnhà 
con 1i do dâu giá không thành tai  các khu vrc: Khu dan cu phIa Tây phô Vinh 
Quang, phumg Ninh Khánh; khu do thj Ninh Khánh, phrning Ninh Khánh và 
Khu dan cu Tây dutrng vành dai (Trân Nhân Tong) thuc xã Ninh Phüc và 
phuxng Ninh Scm, thânh phô Ninh BInh, ci the: 

1.1.09 10 dat khu dan cu phIa Tây phô Vinh Quang, phung Ninh Khánh, 
vi trI Cu the: 10 A14, A15, B3, B4, B5, Cl, C2, C3, C4 

1.2. 15 lô dat khu do thj Ninh Khánh, phung Ninh Khánh, vi trI cii th: 
10 SL3-4; SL4-4; SL10-12; lô BTO1-1; BT01-2; BTO6-1; BTO6-2; BTO7-1; 
BTO7-2; BTO8-1; BTO8-2; BTO9-1; BTO9-2; BT1O-1; BT10-2. 

1.3. 21 lô dt khu dan cu Tây duO'ng vành dai (TrAn Nhân Tong) thuc xã 
Ninh Phüc và phuOng Ninh San, vj trI ciii the: lô K19, K21, K22, D21, D22, 
D26, K10, G12, F6, D35, D36, E1O, F5, F7, H4, H5, H13, H14, H15, H16, H17, 
theo ban v quy hoch ctu giá. 

- HInh thüc sü dirng: Sr dirng riêng. 
- Miic dIch sir diing: Xây di.rng nhà dO thj. 
- Thii hn si'r diing: Lâu dài. 
- Giá khâi diem: 
+ Khu do thj Ninh Khánh, phumg Ninh Khánh 
DOi vâi 03 10 dat quy ho?Ch bit thr song ip barn dung ben trong, C 

the: lô SL3-4; SL4-4; SL10-12, giá khôi diem: 12 triu dOng/m2. 
DOi vci 12 10 dat quy hotch xây dung nhà bit thir dcm 1p barn mt 

du?ng quy hoach  ben trong, c the: lô BT01-1; BT01-2; BTO6-1; BTO6-2; 
BTO7-1; BTO7-2; BTO8-1; BTO8-2; BTO9-1; BTO9-2; BT10-1; BT10-2, giákhôi 
dim: 9 triu dng/m2. 

+ Khu dan cu phIa Tây phô Vinh Quang, phithng Ninh Khánh 
Dôi vth 02 10 barn mt du'O'ng quy hotch 15,5m, cii the: lô A14 và A15, 

giá khi diem: 23 .300.000 dông/m2. 



Di vth 06 lô dt barn mt du?mg quy hoach 20,5m vâ durng Nguyn 
Bc (nhà vuè'n), ci the: lô B3, B4, B5, C2, C3, C4: giá khi diem: 18.3 00.000 
d ng/m2. 

Dôi vIi 01 10 dat barn mt throng 20,5m (nhâ vuOn), ci th lô Cl, giá 
kh&i diem: 12.500.000 dông/m2. 

+ Khu dan cu Tây thrOng vành dai (Trân Nhân Tong) thuc xà Ninh Phiic 
và phuOng Ninh San: 

Dôi vi 06 lô dat barn mat thrOng Trân Nhân Tong, CIT the: tü lô K19, 
K21, K22, D21, D22, D26, giá khOi diem: 17,5 triu d ng/m2. 

01 lô dat barn mtt thrOng quy hoch 20,5m, cii the 10 K10, giá khOi diem: 
12 triu dông/m2. 

01 lô dat quy hoach nhà vuôn barn mt thrOng quy hoch 18,5m, cii the lô 
G12, giá khOi diem: 12 triu dông/m2. 

06 lô dat barn mt thrOng quy hoach 15m, cii the lô F6, D35, D36, E1O, 
F5, F7, giá khi diem: 9,5 triu dông/m2. 

07 lô dat quy hoch nhà vu?m barn mt thrOng quy hoach 15m, ci the: H4, 
H5, H13, H14, HiS, H16, H17, giá khOi dim: 6,5 triu d ng/m2.  

2. Thô'i gian np ho so': Trong thOi hn 03 ngày kê tr ngày thông báo. 
3. Dja diem np ho so': Phông Tài nguyen và Môi truOng - UBND thânh 

phô Ninh Binh. 
4. Tiêu chI lira chçn: To chirc dang k,2 tham gia dâu giá phài dáp üng tiêu 

chI quy djnh ti khoàn 4 Diêu 56 Lut Dâu giá tài san näm 2016, cii the nhu sau: 
- Co sO 4t chat: có trV sO, dja chi rO rang, có trang thiêt b can thiêt bào 

dam cho vic dâu giá dôi vOi loai  tài san dâu giá. 
- Co kê hoch dâu giá khà thi, hiu qua. 
- Näng lrc chuyên môn, kinh nghim và uy tin cüa to chüc dâu giá tài san: 

Co kinh nghim trong vic ban dâu giá tài san là quyên sir diing dat, t l dau giá 
thành cong cao. 

- Thu lao djch vii dâu giá, chi phi dâu giá tài san ctnh tranh phü hcip vOl 
quy djnh cüa pháp 1u.t. 

- Co ten trong danh sách các to chrc dâu giá do B Tu pháp cong bô. 
- Các tiêu tn khác: 
+ Däng tài thông tin trên nhiêu phuo'ng tin thông tin di chCing và däng 

tài trên Cong thông tin din ti:r quôc gia ye dâu giá tài san. 
+ Co phuo'ng an ye cong tác phông, chông djch Covid-19 theo các van 

bàn chi dao  cüa Trung uang, tinh Ninh BInh và thành phô Ninh BInh, 
5. HO so' dãng k: 
- Bàn sao y hO so pháp 1)2 cüa doanh nghip. 
- Phuong an, K hoach to chtc dâu giá quyên siLr diing dat, 
Lwuj: 
- Ho so cia tO chrc dâu giá thrc)'c niêm phong khi gfri cho phông Tài 

nguyen và MOi truOng - UBND thành phO. 
- Trên co sO báo cáo cüa TO tu van lira ch9n don v to chñc dâu giá tài san 

là quyên si'r dung dat, UBND thành phô se ban hành Quyêt djnh lira ch9n don vj 
tO chrc dâu giá, phông Tài nguyen và MOi truOng se có van bàn thông báo ket 



T!CH 

qua cho t chüc dAu giá dixgc hra ch9n. Nhng don vj không duçic thông báo kt 
qua duo'c hiêu là không dugc hra ch9n, không hoàn li ho so vi nhU'ng don vj 
không duçc lira ch9n./.2  

Noi n/ian: TMY BAN NHAN DAN 
- Cong thông tin din tt'r quôc - 
gia ye dâu giá tài san; 
- Trang thông tin din tfr 
UBND thành phô; 
- Liru: VT, TNMT. 

Dinh Van Thir 
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