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THÔNG BAO 
Kt qua liya ch9n T chuc du giá tài san d diu hành cuc du giá quyn 

khai thác khoáng san di voi dim mó dt set lam gch, ngói ti Ban Bat 
thuQc xa Sp Vt va th tran Yen Chau, huyçn Yen Chau, tinh So'n La 

Thirc hin Quyêt djnh s 520/QD-UBND ngày 24/3/2021 cüa UBND tinh 
San La v vic phê duyt kê hoch dâu giá quyên khai thác khoáng san lam 4t 
1iu xay drng thông thu&ng a khu virc chua thäm do khoáng san dôi vài 03 diem 
mO dat set lam gach, ngoi trên dja bàn các huyn: Mai San, Yen Châu và Song 
Ma, tinh San La; Quyêt djnh so 1897/QD-TJBND ngày 09/8/2021 cüa UBND 
tinh San La ye vic phê duyt giá khâi diem, bi.râc giá, tiên dt tnróc và dr toán 
D an thãm dO di vâi 03 dim mO dat set lam gch, ngói theo kê hoach dâu giá 
quyn khai thác khoáng san duçic UBND tinh San La phê duyt ti Quyêt djnh so 
520/QD-UBND ngày 24/3/2021. 

Ngày 17/8/2021, Si Tài nguyen và Môi tnrang tinh San La ban hành 
Thông báo so 964/TB-STNMT ye vic hra chçn to chirc dâu giá tài san dé to 
chirc dâu giá quyên khai thác khoáng san dôi vâi diem mO dat set lam gch, ngói 
ti Ban Bt thuôc xã Sap Vt Va thj trãn Yen Châu, huyn Yen Châu, tinh San La. 
TInh den hêt ngay 25/8/2021, Sâ Tài nguyen và Môi tnrang tinh San La dã 
nhn di.rçic 02 ho sa däng k,2 tham gia to chirc dâu giá tài san: Cong ty dâu giá 
hçip danh Tiên Thành và Cong ty dâu giá hçip danh Nhât An Phü. 

1. V hI sci nãng Iirc cüa 02 To ch&c du giá tãi san 

1.1. Congty du giá hçip danh Tiên Thành (Dja chi. khu quy hoQch dan cit 
Ló so 4B, Kè suOi Nám La, pht&ing C7iiéng Lé, thành phO Scm La, tinh Scm La) ca 
bàn dap rng các tiêu chI quy dlnh t?i khoàn4 Diêu 56 Lut Dâu giá tãi san nãm 
2016. Co mirc thu lao djch vii dâu giá dé xuât: 20,376 triu dông + 4% trén phân 
chênh lch giá trj tài san theo giá trüng dau giá vâi giá khâi dim + chi phi dâu 
giá tai san theo quy djnh ti khoãn 2 Diêu 66 Lut Dâu giá tài san (dâ bao gOm 
thué VAT). 

1.2. Cong ty dâu giá hçip danh Nhât An Phü ('Dja chi. Tang 3, TOa nhà 
HH2 Bác Ha, sO 15 TO Hfra, phu-&ng Nhán C'hInh, qun Thanh Xuán, thành phO 
Ha N5i) ca ban dáp rng các tiêu chI quy djnh t?i  khoãn 4 Diêu 56 Lut Dâu giá 
tài san nàrn 2016. Co mirc thu lao djch vi1 dâu giá dê xut: 2 1,50 triu dng + 
4% trên phân chênh 1ch giá trj tai san theo giá trüng dâu giá vói giá khâi dim 
+ chi phi dâu giá tài san theo quy djnh ti khoân 2 Diu 66 Lut Du giá tài san 
(chu'a baogOm thué VAT). 
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2. Kt qua bra ch9n 

Sau khi xem xét h sa dang k2 tham gia t chirc Mu giá tài san thI Cong 
ty dâu giá hap danh Nhât An Phü không &rçlc hra ch9n dê diêu hành cuc dâu 
giá quyên khai thác khoáng san lam vtt lieu xay drng thông thr&ng 6 khu virc 
chixa thäm dO khoáng san dôi vi diem mO dat set lam gch, ngOi ti Bàn Bat 
thuc xã Sp Vat  và thj trãn Yen Châu, huyn Yen Châu, tinh San La. 

L do: Giá kh&i dim dua ra Mu giá (tgm tInh,) là 4.651;743.760 dông, 
theo quy djnh tai  mirc 5 Phi hic I ban hành kern theo Thông tu so 1 08/2020/TT-
BTC ngày 21/12/2020 cüa B tru&ng B Tài chInh quy djnh giá trj tài san theo 
giá khii diem tü trén 1 t den 5 t dông thI mi'rc tOi da trã thu lao djch v11 dâu 
giá tài san là: 22,64 triu dông + 4%trên phân chênh lch giá trj tài san theo giá 
trüng dâu giá. Müc thu lao djch vi dâu gia Cong ty dâu giá hçip danh Tiên Thành 
dê xuât: 20,376 triu dông + 4% trén phân chênh lch giá trj tài san theo giá trng 
dâu giá v&i giá khii diem + chi phI dâu giá tài sãntheo quy djnh tai  khoàn 2 Diêu 
66 Lut Dâu giá tài san (dâ bao gôrn thué VAT) thâp han müc thu lao djch vii dâu 
giá Cong ty dâu giá hap danh Nhât An Phü dêxuât: 2 1,50 triu dông + 4% trên 
phân chênh lch giá trj tài san theo giá tthng dâu giá vâi giá khâi diem + chi phi 
dâu giá tài san theo quy djnh t?i  khoãn 2 Diêu 66 Lut Dâu giá tài sãn(chu'a bao 
góm thuê VAT). Do do, Cong ty dâu giá hqp danh Tiên Thành duc lira ch9n de 
diêu hành cuc dâu giá. 

S& Tài nguyen và Môi trthng tinh San La thông báo d Cong ty Mu giá 
hap danh Nhât An Phü duçic biêt./.J,' 

KT. GIAM DOC 
PHO GIAM DOC 

Noinhân: 
- UBND tinh (b/c); 
- Cong ty clAu giá hqp danh Nhât An Phü; 
- Trung tam Cong ngh thông tin TN&JYIT (dang tái); 
- LLru: VT, HSDG, BInh, 06b. 

Nguyn Tin Dirong 
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