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VA MOI TRIXONG 

S: 109 1/TB-STNMT Scm La, ngày 08 tháng 9 nám 2021 

THÔNG BAO 
Kt qua lira ch9n To chirc dãu giá tài san dê diu hành cuc 

dâu giá quyên khai thác khoáng san cat lam vt lieu xãy dirng 
thông thuong di vói 08 khu viyc chua thãm do trên song Ma 

thuc dja bàn huyn Song Ma, tInh Son La 

Thirc hin Quyt dlnh so 1244/QD-UBND ngày 11/6/2021 cüa Uy ban 
nhân dan tinh Son La v vic phê duyt Kê hoch dâu giá quyên khai thác khoáng 
san cat lam vt lieu xây drng thông thu?mg di vói 08 khu vic chua tham dO trên 
song Ma thuc dja bàn huyn Song Ma, tinh Son La; Quyêt djnh so 1822/QD-
UBND ngày 29/7/2021 cüa UBND tinh San La ye vic phé duyt giá khâi diem, 
buâc giá, tin dt trucc và du toán D an thãm do di vi 08 khu vrc khoáng 
san cat theo K hoch du giá quyn khai thác khoáng san thrçic phê duyt ti 
Quyt djnh s 1244/QD-UBND ngày 11/6/2021 cUa UBND tinh. 

Ngày 16/8/2021, Sâ Tài nguyen và Môi tri.thng tinh San La ban hành 
Thông báo s 960/TB-STNMT v vic hra ch9n t chirc du giá tài san d t 
chiic du giá quyn khai thác khoáng san dôi vài dôi vâi 08 khu vilc khoáng san 
cat theo K hoch du giá quyên khai thác khoáng san thrçic phê duyt ti Quy& 
djnh s 1244/QD-UBND ngày 11/6/2021 cüa UBND tinh. TInh den ht ngày 
24/8/2021, Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng tinh San La dâ nhn drçic 02 ho so 
dang k tham gia t chtrc du giá tài san: Cong ty du giá hqp danh Tin Thành 
và Cong ty du giá hçip danh Nhât An Phü. 

1. V h so' nãng hic cüa t chfrc du giá tài san 
1.1. Cong ty dâu giá hçrp danh Tiên Thành (Dja chi. khu quy hogch dan 

cw Ló s 4B, Kè suói Nám La, phuôiig Chiéng L, thành pM Scm La, tinh Son 
La) dáp i'rng các tiêu chI quy djnh ti khoàn 4 Diêu 56 Lut Dâu giá tài san näm 
2016. Co müc thO lao djch vii dâu giá dé xuât: 38.864.500 dng + 3% trén phAn 
chênh lch giá trj tài san theo giá trüng du giá vOi giá khOi dim + chi phi du 
giá tài san theo quy djnh ti khoãn 2 Diêu 66 Lut Du giá tài san (dâ bao gm 
thué giá trj gia tang). 

1.2. Cong ty dâu giá hqp danh Nhât An Phñ (Dja chi. Tang 3, Tôa nhà 
HH2 Bác Ha, s 15 To HIhi, phu'&ng Nhán GhInh, qun Thanh Xuán, thành pM 
Ha N3i) dáp irng các tiêu chI quy djnh ti khoãn 4 Diêu 56 Lut Du giá tài san 
näm 2016. Co imrc thu lao djch vii dâu giá dê xuât: 36.000.000 dng + 3% trên 
phân chenh 1ch giá trj tài san theo giá trüng dâu giá viii giá khôi diem + chi phi 
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du giá tài san theo quy djnh t?i  khoân 2 Diu 66 Lust Du giá tài san (dä bao 
gm thul giá trj gia tang). 

2. Kt qua xét ho so' 

Sau khi xem xét h so tham gia du giá quyên khai thác khoáng san thI 
Cong ty dâu giá hqp danh Nhât An Phü chroc lira chçn dé diêu hành cuc dâu 
giá 08 khu vrc chixa thäm do cat trên song Ma näm 2021 thuc dja bàn huyn 
Song Ma, tinh Son La. 

Ly do: Giá khâi dim dua ra du giá (tgm tInh) là 25.884.813.000 dông, 
theo quy djnh ti mrc 8 Phi hic I ban hành kern theo Thông tu so 1 08/2020/TT-
BTC ngày 21/12/2020 cüa B trl.r?mg Bô Tài chInh quy djnh giá trj tài san theo 
giá khâi diem tir trên 20 t' dông den 50 t' dông thI mirc tôi da trâ thu lao djch 
v11 dâu giá tài san là 40,91 triu dông + 3% trên phân chênh lch giá trj tài san 
theo giá trñng dâu giá vri giá khâi diem. Müc thO lao djch VII dâu giá Cong ty 
dâu giá hqp danh Nhât An Phü dê xuât: 36.000.000 dông + 3% trên phãn chênh 
lch giá trj tài san theo giá trOng dâu giá vOi giá khâi diem + chi phi dâu giá tài 
san theo quy djnh tai  khoàn 2 Diêu 66 Lut Dâu giá tài san thâp han murc thu lao 
djch vi dâu giá Cong ty dâu giá hçip danh Tiên Thành de xuât: 3 8.864.500 dông 
+ 3% trén phân chênh lch giá trj tài san theo giá trüng dâu giá vâi giá kh&i 
diem + chi phi dâu giá tài san theo quy djnh tai  khoãn 2 Diêu 66 Lust  Dâu giá 
tài san. Do do, Cong ty dâu giá hçip danh Nhât An Phü &rçic ch9n de diéu hành 
cuc dâu giá. 

S& Tài nguyen và Môi trnng tinh Son La thông báo dn Cong ty du giá 
hçip danh Nhât An Phii biêt dé den k Hcip dOng, chm nhât ngày 27/9/202 1 
Cong ty dâu giá hqp danh Nhât,An PhO không den k Hçip dOng thI coi nhtr tIr 
chôi thirc hin diêu hành cuc dâu giá tài san ('trInh 4, thu tyc dáu giá. Theo quy 
cüa Lut Dâu giá tài san nám 2016; Nghj djnh so 22/2012/ND-CP ngày 
26/3/2012 cüa ChInh phü quy djnh ye dâu giá quyén khai thác khoáng san,), Sâ 
Tài nguyen và Môi tnr&lg tinh San La sê tiêp ti1c hra ch9n To chIrc du giá tài 
san khác dê thirc hin diêu hành cuc dôi v&i 08 khu virc chua thãm dO trén song 
Ma thuc dja bàn huyn Song Ma, tinh Son La.!. 
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