
UBND TINH SON LA CQNG HOA XA HOt CHU NGHA VIET NAM 
S TA! NGUYEN Dc Ip - Tir do - Hanh phüc 

vA MOI TRIXO'NG 

S: 1092/TB-STNMT Scm La, ngày 08 ththng 9 nám 2021 

THÔNG BAO 
Kt qua Iya chQn To chuc du giá tài san d diu hành cuc 

dãu giá quyn khai thãc khoáng san cat lam vt lieu xây dirng 
thong thu'ong doi voi 08 khu viyc chira tham do tren song Ma 

thuc d!a  bàn huyn Song Ma, tInh Son La 

Thrc hin Quyêt djnh so 1 244/QD-UBND ngày 11/6/2021 cüa Uy ban 
nhân dan tnh Scm La ye vic phê duyt Ké hoch dâu giá quyên khai thác khoáng 
san cat lam vt 1iu xay dirng thông thung dôi v&i 08 khu vrc chua thäm do trên 
song Ma thuc dja bàn huyn Song Ma, tinh San La; Quyêt djnh so 1 8221QD-
UBND ngày 29/7/2021 cüa UBND tinh San La ye vic phê duyt giá khôi diem, 
biiâc giá, tiên dt tnrâc và dtr toán Dê an thäm dO dôi vOi 08 khu virc khoáng 
san cat theo K hoach dâu giá quyên khai thác khoáng san duçic phé duyt t?i 
Quyêt djnh so 1 244/QD-UBND ngày 11/6/2021 cüa UBND tinh. 

Ngày 16/8/2021, Si Tâi nuyên và Môi tn.rmg tinh San La ban hành 
Thông báo so 960/TB-STNMT ye vic hra chn to chirc dâu giá tài san dê tO 
chüc dâu giá quyên khai thác khoáng san dOi vâi dôi vài 08 khu virc khoáng san 
cat theo Ké hoach dâu giá quyên khai thác khoáng san dtrçic phê duyt ti Quyêt 
djnh so 1244/QD-UBND ngày 11/6/2021 cüa UBND tinh. TInh den hêt ngày 
24/8/2021, Sâ Tài nguyen Va Môi trumg tinh San La dã nhn duqc 92 ho sa 
dang k' tharn gia to chüc dâu giá tài san: Cong ty dâu giá hçip danh Tiên Thành 
và Cong ty dâu giá hçip danh Nhât An Phü. 

1. V ho so nãng hrc cüa các to chüc diu giá tài san 
1.1. Cong ty dâu giá hçp danh lien Thành (Dja chi: khu quy hogch dan 

cit Ló so 4B, Kè sui Nám La, phttàng Chiéng Lê, thành pM San La, tinh San 
La) dáp rng các tiêu chI quy djnh ti khoàn 4 Diêu 56 Luât Dâu giá tài san nàm 
2016. Co mrc thu lao djch vi dâu giá dê xuât: 3 8.864.500 dông + 3% trên phân 
chênh lch giá trj tài san theo giá trOng du giá vOi giá khâi dim + chi phi du 
giá tài san theo quy djnh ti khoán 2 Diu 66 Lut Du giá tài san (dä bao gcm 
thué giá trj gia tang). 

1.2. Cong ty dâu giá hqp danh Nh.t An Phü ('Dja chi. Tang 3, TOa nhà 
HH2 Bàc Ha, sO 15 TO Hfru, phwàng N/ian OiInh, qu4mn Thanh Xuán, thành ph 
Ha N5z) dáp mg các tiêu chi quy dlnh  ti khoãn 4 Diu 56 Lust Du giá tài san 
näm 2016. Co mirc thO lao dich yu du giá îê xut: 36.000.000 dng + 3% trén 
phân chênh 1ch giá trj tài san theo giá trüng du giá yâj giá khâi dim + chi phi 
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du giá tài san theo quy djnh ti khoãn 2 Diu 66 Lut Du giá tài san ('dä bao 
gm thus giá trj gia tang). 

2. Kt qua xét h so 

Sau khi xem xét h scitham gia du giá quyn khai thác khoáng san thI 
Cong ty dâu giá hap danh Tiên Thành không duçc hra chon dê diêu hành cuôc 
du giá 08 khu virc chira thãm do cat trên song Ma näm 2021 thuc dja bàn 
huyn Song Ma, tinh Scm La. 

Ly do: Giá khâi dim dua ra dâu giá (tgm tIn/i) là 25.884.813.000 dông, 
theo quy djnh ti mirc 8 Phii liic I ban hành kern theo Thông Ui so 108/2020/11'-
BTC ngày 21/12/2020 cüa Bô tr1x1ng B Tài chInh quy djnh giá trj tài san theo 
giá khâi diem tr trén 20 t dông den 50 t' dOng thI mrc tôi da trâ thu lao djch 
vli dâu giá tài san là 40,91 triu dông + 3% trên phân chênh 1ch giá trj tài san 
theo giá trung dâu giá vâi giá khâi diem. Mirc thu lao djch vi dâu giá Cong ty 
dâu giá hap danh Tiên Thành dé xuât: 38.864.500 dông+ 3% trên phân chênh 
1ch giá trj tài san theo giá tring dâu giá vOi giá khâi diem + chi phi dâu giá tài 
san theo quy djnh ti khoán ,2 Diêu 66 Lut Dâu giá tài san cao han mrc thu lao 
dch vi dâu giá Cong ty dâu giá hap danh Nhãt An Phü dé xuât: 36.000.000 
dông +3% trên phân chênh 1ch giá trj tài san theo giá trüng dau giá vOi gia 
khâi diem + chi phi dâu giá tâi san theo quy djnh ti khoán 2 Diêu 66 Lut Dâu 
giá tài san. Do do, COng ty dâu giá hqp danh Tiên Thành không thrçc hra ch9n 
dé diêu hành cuc dâu giá. 

Sâ Tài nguyen và Môi tnrng tinh San La thông báo dn COng ty du giá 
hap danh Tiên Thành dtrqc biêt./. 

Nol nhçin: 
- UBND tinh (b/c); 
- Cong ty dâu giá hçip danh Tiên Thãnh; 
- Trung tam CN1TFN&MT ('dang 1á1.); 
- Van phOng Sà; 
- Liru: VT, HSDG, Anh lOb. 
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