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THÔNG BAO 
., . .A • A Ket qua Iua chon To chu'c dau gia tai san de dieu hanh cuçc dau gia quyen 

khai thác khoáng san dIi vói diem mô dt set lam gich, ngói ti Ban Xum 
Con, xã Na Nghu, huyn Song Ma,  tinh Son La 

Thrc hin Quyt djnh s 520/QD-UBND ngày 24/3/2021 cüa TJBND tinh 
Sn La ye viêc phê duyt kê hoch dâu giá quyên khai thác khoáng san lam 4t 
lieu xây drng thông thu&ng a khu virc cht.ra thäm do khoáng san dôi vai 03 diem 
mO dat set lam gch, ngói trén dja bàn các huyn: Mai Sen, Yen Châu và Song 
Ma, tinh Sn La; Quyêt djnh so 1897/QD-UBND ngày 09/8/2021 cüa UBND 
tinh Sn La ye vic phê duyt giá kh&i diem, btrac giá, tiên dt tnrâc và dir toán 
Dê an thäm do ctoi vâi 03 diem mO dat set lam gch, ngói theo ké hoch dâu giá 
quyên khai thác khoáng san d.rqc UBND tinh Sn La phê duyt ti Quyet djnh so 
520/QD-UBND ngày 24/3/2021. 

Ngày 17/8/2021, S Tài nguyen và Môi trumg tinh San La ban hành 
Thông báo so 965/TB-STNMT ye vic hra chçn to chirc dâu giá tài san de to 
chüc dâu giá quyên khai thác khoáng san dôi vâi diem mO dat set lam gch, ngói 
tai Bàn Xum Con, xâ Na Nghju, huyn Song Ma, tinh San La. TInh den hét ngày 
25/8/202 1, Sâ Tài nguyen va Môi trtx&ig tinh San La dã nhn dixçc 02 ho sa 
däng k tharn gia to chrc dâu giá tài san: Cong ty dâu giá hcip danh Tiên Thành 
và Cong ty dâu giá hçip danh Nhât An Phü. 

1. V h scr näng lye cüa 02 To chü'c du giá tài san 

1.1. Cong ty dâu giá hçip danh Tin Thành ,(DIa chi: khu quy hogch dan 
cu' Lô so 4B, Kè suOi Nám La, phithng Chiêng U, thànhphO Son La, tinh Son 
La) co ban dáp üng các tieu chI quy djnh ti khoân 4 Diêu 56 Lut Dâu giá tài 
san närn 2016. Co mirc thu lao djch vii dâu giá dê xuât: 29,205 triu dông + 3% 
trên phân chénh lch giá trj tài san theo giá trüng dâu giá vri giá khOi diem + chi 
phi dâu giá tài san theo quy djnh ti khoãn 2 Diêu 66 Lut Dâu giá tài san ('dâ 
baogOm thuê VAT). 

1.2. Cong ty du giá hcip danh Nht An Phü ('Dja chi: Tang 3, TOa nhà 
HH2 Bác Ha, sO 15 TO Hü'a, phwOng Nhán C'hInh, qucn Thanh Xuán, thành phô 
Ha Nç3i,) co ban dap 1rng các tiêu chI quy djnh ti khoãn 4 Diêu 56 Lut Dâu giá 
tài san narn 2016. Co m1rc thu lao djch vii dâu giá dé xuât: 30,80 triu dông + 
3% trén phân chênh 1ch giá trj tài san theo giá trüng dau giá vài giá kh&i diem 
+ chi phi dâu giá tâi san theo quy djnh t?i  khoán 2 Diêu 66 Lut Dâu giá tài san 
(chwa bao gOm thuê VAT). 
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2. Kt qua hya ch9n 

Sau khi xem xét h so däng k tham gia t chüc du giá thI Cong ty du 
giá hqp danh Nhât An Phü không &rçlc hra chçn dé diêu hành cuc dâu giá 
quyên khai thác khoáng san lam vt lieu xay dirng thông thiing a khu virc chua 
thäm do khoáng san dôi vâi diem mO dat set lam gch, ngói ti Bàn Xum Con, xà 
Na Nghju, huyn Song Ma, tinh Son La. 

L do: Giá khâi dim disa ra du giá (tam tIn/i) là 7.274.562.505 dông, 
theo quy djnh ti müc 6 Phi 1iic I ban hành kern theo Thông tu so 1 08/2020/Ti'-
BTC ngày 21/12/2020 ca B tri.rang B Tài chInh quy djnh giá trj tài san theo 
giá khâi diem 1ir trên 5 t den 10 t' dOng thI mirc tôi da trâ thu lao djch vi dâu 
giá tài san là: 32,45 triu dông + 3% trên phân chênh 1ch giá trj tài san theo giá 
trüng dâu giá vài giá khôi diem. Müc thO lao dlch  viii dâu giá Cong ty dâu giá 
hçip danh Tiên Thành dê xuât: 29,205 triu dong + 3% trên phân chênh lch giá 
trj tài san theo giá trüng dau giá vói giá khai diem + chi phi dâu giá tài san theo 
quy djnh ti khoãn 2 Diêu 66 Lut Dâu giá tài san ('dd bao gôm thuê VAT,) thâp 
hon mrc thO lao djch viii dâu giá Cong ty dâu giá hçp danh Nhât An Phü dé xuât: 
3 0,80 triu dông + 3% trén phân chênh lch giá trj tài san theo giá trOng dâu giá 
vi giá khâi diem + chi phI dâu giá tài san theo quy djnh tai  khoân 2 Diêu 66 Lut 
Dâu giá tài san (dä bao góm thuê VAT). Do do, Cong ty dâu giá hqp danh Tiên 
Thành chrçic 1ira ch9n dê diêu hành cuc dâu giá. 

Sâ Tài nguyen và Môi tri.rang tinh Son La thông báo d Cong ty du giá 
hop danh Nhât An Phü duçc  biet./.J,- 

Nci nhçIn: 
- UBND tinh (b/c); 
- Cong ty du giá hcip danh Nht An Phü; 
- Trung tam Cong ngh thông tin TN&MT (dang tãi); 
- Ltru: VT, HSDG, BInh, lOb. 
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