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THÔNG BAO 
Kt qua lira ch9n T chüc du iá tài san d diu hành cuc du giá quyn 
khai thác khoáng san di vói diem mô dt set lam gch, ngói tai Ban Bon, xã 

Mirong Bon, huyn Mai Son, tinh Son La 

Thirc hin Quyt djnh s 5201QD-UBND ngày 24/3/2021 cüa UBND tinh 
San La v vic phê duyt kê hoch dâu giá quyên khai thác khoáng san lam vt 
1iu xây drng thông thithng a khu vrc chua thäm do khoáng san dôi vãi 03 diem 
mO dt set lam gch, ngói trên dja bàn các huyn: Mai San, Yen Châu và Song 
Ma, tinh San La; Quyêt djnh so 1897/QD-UBND ngày 09/8/2021 cOa UBND 
tinh San La ye vic phê duyt giá khôi diem, bithc giá, tiên dt truâc và dr toán 
D an thäm dO di vâi 03 dim mO dat set lam gch, ngói theo kê hoch dâu giá 
quyên khai thác khoáng san duçrc UBND tinh San La phê duyt ti Quyêt djnh so 
520/QD-UBND ngày 24/3/2021. 

Ngày 17/8/2021, Sâ Tài nuyên và Môi trtthng tinh San La ban hành 
Thông báo so 965/TB-STNMT ye vic 1ira ch9n to chrc dau giá tài san dé tO 
chüc dâu giá quyên khai thác khoáng san dOi vài diem mO dat set lam gch, ngói 
t?i Bàn Bon, xâ Mu&ng Bon, huyn Mai San, tinh San La. TInh den hét ngày 
25/8/2021, S& Tài nguyen và Môi trixmg tinh San La dã nhn duçic 02 ho sa 
dang k tharn gia to chrc dâu giá tài san: Cong ty dâu giá hqp danh Tiên Thành 
và Cong ty dâu giá hçip danh Nhât An Phü. 

A A .• 1. Ye ho so nang hrc cua 02 To chuc dau gia tai san 

1.1. Cong ty dAu giá hqp danh Tiên Thành (Dja chi: khu quy hoch dan cu 
Lô sO 4B, Kè suOi Nm La, phuäng Chiêng Lê, thành phô San La,tinh San La) 
co bàn dáp irng các tiêu chI quy djnh ti khoãn 4 Diêu 56 Lut Dâu giá tài san 
närn 2016. Co mirc thO lao djch vii dâu giá dê xuât: 29,205 triu dông + 3% trén 
phan chênh lch giá trj tài san theo giá trOng dâu giá vói giá khâi diem + chi phi 
dau giá tài san theo quy djnh ti khoân 2 Diêu 66 Lut Dâu giá tài san (dà bao 
góm thué VAT). 

1.2. COng ty dâu giá hqp danh Nhât An Phü ('Dja chi: Tcng 3, Tôa nhà 
HH2 Bãc H, so 15 TO Hüv, phw&ng Nhán C'hInh, qun Thanh Xuán, thành phO 
Ha N5i) ca bàn dáp rng các tiêu chI quy djnh ti khoán 4 Diêu 56 Lust Dâu giá 
tài san nãrn 2016. Co mirc thO lao djch viii dâu giá dê xuât: 30,80 triu dông + 
3% trên phân chênh lch giá trj tài san theo giá trOng dâu giá vâi giá khôi dim 
+ chi phi dãu giá tãi san theo quy djnh ti khoân 2 Diêu 66 Lut Du giá tài san 
(c/nra bao gOm thué VAT). 
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2. Kt qua lira ch911 

Sau khi xem xét h so dãng k tham gia t chirc du giá tài san thI Cong 
ty du giá hcip danh Tin Thành thrçc hra chçn dê diêu hành cuc dâu giá quyên 
khai thác khoáng san lam vt 1iu xay dirng thông thi.rimg a khu vrc ch.ra thAm do 
khoáng san doi v&i diem mó dat set lam gch, ngói ti Bàn Bon, xa M.rng Bon, 
huyn Mai San, tinh Son La. 

L do: Giá khâi dim dua ra du giá (tgm tIn/i) là 8.519.013.119 dng, 
theo quy djnh ti mire 6 Phii liic I ban hành kern theo Thông tix so 108/2020/Ti'-
BTC ngày 2 1/12/2020 cüa Bô tnrâng B Tài chInh quy djnh giá trj tài san theo 
giá khâi diem th trên 5 t den 10 t' dông thI mire tôi da trá thu lao djch vii dâu 
giá tài san là: 32,45 triu dong + 3% trên phân chênh lch giá trj tài san theo giá 
triing dâu giá vài giá khâi diem. Mirc thO lao djch v1 j dâu iá COng ty dâu giá 
hqp danh Tiên Thành dê xuât: 29,205 triu dông +3% trên phân chênh lch giá trj 
tài san theo giá tthn dâu giá vài ia kh&i diem + chi phi dâu giá tài san theo quy 
djnh tii khoãn 2 Diêu 66 Lut Dâu giá tâi san (dä bao góm thué VAT) thâp han 
mire thu lao djch vi dau giá Cong ty dâu giá hçp danh Nhât An Phü dêxuât: 
3 0,80 triu dông + 3% trên phan chênh 1ch giá trj tài san theo giá trüng dâu giá 
vài giá kh&i diem + chi phi dâu giá tài san theo quy djnh tai  khoan 2 Diêu 66 Lut 
Dâu giá tâi san (c/ira bao góm thué VAT). Do do, Cong ty dâu giá hçip danh Tiên 
Thành duçic hra ch9n dê diêu hành cuc dâu giá. 

S Tài nguyen và Môi tnthng tinh Son La thông báo den Cong ty du giá 
hcip danh Tiên Thành biêt, chm nhât ngày 26/9/2021 Cong ty dâu giá hcip danh 
Tiên Thành không den k Hqp dông thI coi nhu tir chôi thirc hin diêu hành cuc 
dâu giá tâi san (trInh tir, thu tuc dáu giá: Theo quy cüa Luát Dáu giá tài san nàm 
2016, Nghj din/i so 22/2012/ND-CP ngày 26/3/2012 cüa ChIn/i p/u quy djnh ye 

dáu ;ia quyên khai thác khoáng sOn), Sâ Tài nguyen và Môi tnrmg tinh San La 
sê tiêp tiic hra chçn TO chirc dâu giá tài san khác dê thrc hin diêu hành cuc dâu 
giá quyên khai thác khoang san lam 4t Iiu xây dirng thông thi.r&ng ô khu vrc 
chua thäm dO khoáng san dôi vâi diem mO dat set lam gch, ngói ti Bàn Bon, xã 
Mii&ng Bon, huyn Mai San, tinh San La./. 

Noi nhjIn: 
- UBND tinh (b/c); 
- Cong ty dau giá hcip danh Tiên Thành; 
- Trung tam Cong ngh thông tin TN&MT (dang tãi); 
- Luu: VT, HSDG, BInh, 06b. 
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