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Ket qua hra ch9n To chuc dau gia tai san de dieu hanh cu9c dau gia quyen 
khai thác khoáng san di vói diem mö dt set lam gch, ngói ti Ban Xum 

Con, xã Na Nghu, huyn Song Ma,  tinh Son La 

Thirc hin Quyt djnh s 520/QD-1.JBND ngày 24/3/2021 cüa UBND tinh 
Son La v vic phê duyt kê hoach dâu giá quyên khai thác khoáng san lam 4t 
1iu xây dirng thông thixäng a khu vrc chi.ra thäm do khoáng san dôi vâi 03 diem 
mO dat set lam gach, ngói trên dja bàn các huyn: Mai Son, Yen Châu và Song 
Ma, tinh Son La; Quyêt djnh sO 1897/QD-UBND ngày 09/8/2021 cüa UBND 
tinh Son La ye vic phê duyt giá kh&i diem, buac giá, tiên dt truâc và dir toán 
Dê an thäm dO dOi vai 03 diem mO dat set lam gch, ngói theo kê hoch dâu giá 
quyên khai thác khoáng san &rçlc UBND tinh San La phê duyt ti Quyet djnh so 
520/QD-UBND ngày 24/3/2021. 

Ngày 17/8/2021, Sâ Tài nguyen và Môi trithng tinh Son La ban hành 
Thông báo so 966/TB-STNMT ye vic hra ch9n to chüc dau giá tài san dê to 
chüc dâu giá quyên khai thác khoáng san dôi vri diem mO dat set lam gch, ngOi 
tai Bàn Xum COn, xã Na Nghju, huyn Song Ma, tinh Son La. TInh den bet ngày 
25/8/2021, Sâ Tài nguyen va MOi tri.thng tinh Son La dã nhn dugc 92 ho so 
dãng k tharn gia tO chüc dâu giá tài san: Cong ty dâu giá hqp danh Tiên Thânh 
và Cong ty dãu giá hçip danh Nhât An PhO. 

1. V h1 so nãng hrc cüa 02 To chüc du giá tài san 

1.1. Cong ty du giá hçp danh Tin Thành ('1)/a chi: khu quy hogch dan 
cit Ló so 4B, Kè suoi Nám La, phwàng Chiéng Lê, thank  phô San La, tinh Son 
La) co bàn dáp 1rng các tiêu chI quy djnh ti khoãn 4 Diêu 56 Lut Dâu giá tài 
san närn 2016. Co mCrc thO lao djch vii dâu giá dê xuât: 29,205 triu dông + 3% 
trên phan chênh lch giá trj tài san theo giá trüng dâu giá v&i giá khâi diem + chi 
phi dâu giá tài san theo quy djnh ti khoán 2 Diêu 66 Lut Dãu giá tài san ('dâ 
bao gôm thuê VAT). 

2. Cong ty du giá hqp danh Nht An Phü ('Dia chi: Tcng 3, Tôa nhà HH2 
Bác H, so 15 TO Hua, phzt&ng Nhán ChInh, qun Thanh Xuán, thành phO Ha 
Nç5i) co bàn dáp lrng các tiêu chI quy dnh t1i khoán 4Diêu 56 Lut Dâu giá tài 
san närn 2016. Co müc thu lao djch vi dâu giá dêxuât: 30,80 triu dOng + 3% 
trên phân chênh lch giá trj tài san theo giá trüng dâu giá vâi giá khâi diem + chi 
phi dâu giá tài san theo quy djnh ti khoân 2 Diêu 66 Lut Du giá tài san ('chita 
bao gOm thué VAT). 
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2. Kt qua 1ya ch9n 

Sau khi xem xét h so dãng k tharn gia t chtrc du giá thI Cong ty du 
giá hqp danh Tin Thành drçic 1iia ch9n dê diêu hành cuc dâu giá quyên khai 
thác khoáng san lam vt lieu xây drng thông thuing ô khu virc chua thäm do 
khoáng san di vâi dim mO dat set lam gich, ngói ti Bàn Xum Con, xA Na 
Nghju, huyn Song Ma, tinh San La. 

L do: Giá kh&i dim dua ra du giá (tam tIn/i) là 7.274.562.505 dOng, 
theo quy djnh tai  mrc 6 Phii 1iic I ban hành kern theo Thông tii sO 1 08/2020/TT-
BTC ngày 2 1/12/2020 cüa Bô tru&ng Bt Tài chInh quy djnh giá trl tài san theo 
giá khôi diem ttr trén 5 t' den io t' dông thI mtc tOi da trâ thu lao djch vi,i dâu 
giá tài san là: 32,45 triu dOng + 3% trên phân chênh lch giá trj tài san theo giá 
trüng dâu giá vói giá khâi diem. Mi'rc thu lao djch vii dâu giá Cong ty dâu giá 
hqp danh Tiên Thành dé xuât: 29,205 triu dôn + 3% trên phãn chênh lch giá 
14 tài san theo giá trling dâu giá vài giá khâi diem + chi phi dâu giá tai san theo 
quy djnh ti khoãn 2 Diêu 66 Lut Dâu giá tài san ('dâ bao góm thuê VAT) thâp 
han mCrc thu lao djch vi dâu giá Cong ty dâu giá hçip danh Nhât An Phü dêxuãt: 
30,80 triu dOng + 3% trên phan chêrth léch giá tn tài san theo giá trüng dâu giá 
vói giá khôi diem + chi phi dâu giá tài san theo quy djnh ti khoãn 2 Diêu 66 Lut 
Dâu giá tâi san (chu-a bao góm thuê VAT). Do do, Cong ty dâu giá hçip danh Tiên 
Thành duqc hra chçn dé diêu hành cuc dâu giá. 

Sâ Tài nguyen và Môi tnr&ng tinh San La thông báo dn Cong ty du giá 
hqp danh Tiên Thành biêt, chm nhât ngày 26/9/202 1 Cong ty dâu giá hqp danh 
Tiên Thành không den k' Hçip dông thI coi nhu ttr chôi thirc hin diu hành cuc 
dâu giá tâi san (trInh tw, t/n. tyc dáu giá: Theo quy cza Lut Dáu giá tài san nám 
2016; Nghj din/i so 22/2012/ND-cF ngày 26/3/2012 cüa ChInh phü quy din/i ye 
dáu iá quyên khai thác k/wang san,), Sà Tài nguyen và Môi tnr&ng tinh Son La 
sê tiêp Wc 1ra chçn TO chirc dâu giá tài san khác dê thirc hin diu hành cuc du 
giá quyên khai thác khoáng san lam vt lieu xây dijng thông thi.r&ng a khu virc 
chtxa thäm do khoáng san dOi vói diem mO dat set lam gch, ngói ti Bàn Xum 
Con, xã Na Nghju, huyn SOng Ma, tinh Son La./. 

Noi n/i in: 
- UBND tinh (b/c); 
- Cong ty dâu giá hqp danh Tin Thành; 
- Trung tam Cong ngh thông tin TN&MT (däng tái); 
- Liru: VT, HSDG, BInh, 06b. 
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