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Ket qua lira ch9n to chtrc dau gia quyen khai thac khoang san (101 vol 

diem mô dá ban Mon thi trn Mc Chu, huyn Mc Châu, tinh So'n La 

Can cir LuQtt Khoáng san ngày 17 tháng 11 nàm 2010; 

Can cü Lut Dâu giá tài san ngày 17 tháng 11 näm 2016; 

Can cü Quyt djnh s 2669/QD-UBND ngày 01 tháng 11 nm 2021 cüa Uy 
ban nhân dan tinh ye vic phê duyt Kê hoach dâu giá quyên khai thác khoáng san 
lam vt lieu xây drng thông thu0ng a khu virc dã Co kêt qua thàm do khoáng san dôi 

vâi diem mO dá vôi tti ban MOn, thj trãn Mc Châu, huyn Mc Châu; 

Can cr Quyét dnh s 2713/QD-UBND ngày 08 tháng 11 näm 2021 cüa 
LJBND tinh Scm La ye vic phé duyt giá kh&i ctiêm, bisâc giá, tién dt truâc và tiêu 
chI ye von chü sâ hru cüa to chüc tham gia dâu giá quyên khai thác khoáng san & 

khu vrc cia có kêt qua thäm do dôi v&i diem mO cia ban MOn, thj trân Mc Châu, 
huyn Mc Châu theo Kê hoach dâu giá quyên khai thác khoáng san duqc UBND 

tinh phé duyt tai Quyêt djnh so 26691QD-UBND ngày 01 tháng 11 näm 2021; 

Thirc hin Thông báo s 1482/TB-STNMT ngày 09 tháng 11 nàm 2021 
cOa S& Tài nguyen và Moi tru&ngtinh San La thông báo 1ira chçn to chüc dâu 
giá tài san dé tO chüc dâu giá quyên khai thác khoáng san a khu virc cia co kêt 

qua thärn do dôi vâi diem rnO cia bàn MOn, thj trân Mc Châu, huyn Mc Châu 
theo Kê hoach dau giá quyên khai thác khoáng san duqc UBND tinh phê duyt 
tai Quyét djnh so 2669/QD-UBND ngày 01 tháng 11 näm 2021. TInh den hêt ngày 
17/11/2021, S& Tài nguyen và Môi tru&ng tinh San La nhn di.rçic 01 ho so dàng 

k tham gia tO chüc dâu giá tài san cüa Cong ty dâu giá hçip danh Tiên Thành. 

Can cü vào các tiêu chI hra chn, S& Tài nguyen và MOi triRrng thông báo 

kêt qua xét ho so däng k tham gia to chirc dâu giá tài san nhu sau: 

1. Thông tin tài san du giá 

Tài san du giá: Dim mO cia voi tai  bàn MOn, thj trn Mc Châu, huyn 
Mc Châu theo Kê hoach dâu giá quyên khai thác khoáng san duqc phê duyt 

tui Quyêt djnh sO 2669/QD-UBND ngày 01/11/2021 cüa UBND tinh. 

(1) Giá khOi dim là 1.470.475.000 dng. 

(2) Bithc giá là 8% T = 117.638.000 dng. 

(3) Tiên dt truc: 220.571.000 dng. 



2 

(4) Vn chü sâ hu: 3.483.500.000 dng. 

2. H so nãng Iirc cüa t chtrc tham gia du giá 

Cong ty du giá hçip danh Tin Thânh ('Dja chi. Khu quy hogch dan cit 16 sd 

4B, Kè suoi Nám La, phu'àng Chiéng Lê, thành phó Scm La, tinh Soii La) dáp rng 

yêu câu các tiêu chI quy djnh ti khoàn 4 Diêu 56 Lut dâu giá tài san näm 2016. 
Cong ty dâu giá hçip danh Tiên Thành xin báo giá thu lao djch vi dâu giá tài san 
nhi.r sau: trung hçp dâu giá thành: Cong ty giãm 10%, nhix 4y tiên thu lao djch vi 

dâu giá con 90% vi giá dê xuât là: 20.3 76.000 (dä bao gOm thuê VAT). 

3. Tiêu chI hra ch9n t chirc dâu giá tài san bao gm các tiêu chi sail: 

3.1. Co dü ca sâ v.t ch.t, có trang thit bj cn thi& dam bào cho vic du 
giá tài san dôi vi 1oi tài san dâu giá (co try s& don vj, trang thiét bj phyc vy 
dâu giá tài san gOm: May chiéu 01 b5, may tInh xách tay 02, 04 may tInh bàn, 
01 may photocopy, 02 may in, 01 ótó 4 chO,). 

3.2. Co phi.rcmg an du giá khã thi, hiu qua Va dam bão dOng theo quy 

djnh Lut dâu giá tài san. 

3.3. Näng hrc, kinh nghim và uy tin cüa t chirc d.0 giá tài san ('dâ cung 

cap 05 hçip don? dáu giá tài san Nhà nirác kern theo Biên ban nghim thu Hçmp 
dOng djch vy dáu giá tài sán, có 02 dáu giá viên hogt dng thit&ng xuyén dwçmc 
Sà Tu'pháp cap the dáu giO viên). 

3.4. ThO lao djch vli du giá, chi phi du giá tài san dä tInh toán, dê xuât 
phO hçip vi quy djnh cüa pháp 1ut. 

3.5. Co ten trong danh sách các t chüc du giá tài san do B Tu pháp 

cong bô theo Thông báo so 4186/TB-BTP ngày 1 1/11/2021 do B Tu pháp cong 
bô danh sách to chirc dâu giá tài san, chi nhánh to chic dâu giá tài san trong Ca 
nithc theo quy djnh cüa Lut Dâu giá tài san. 

3.6. Các tiêu chi khác nhu dã mua báo him trách nhim ngh nghip cho 
dâu giá viên ti giây chOng nhn báo hiêm trách nhim nghê nghip so 

LMX!0203 8262 (vài thai hgn tit ngày 2 7/4/202 1 den ngày 26/4/2022). 

3.7. H sci pháp l: Là bàn sao chOng thrc các giy tO sau: Giy dang k 
hott dng hoc Quyêt djnh thành lap; Chimg chi hành nghê dâu giá và The dâu 
giá viên cüa dâu giá viên kern theo ho sc tham gia to chuc cuc dâu giá. 

4. Kêt qua xét h so 

Sau khi xem xét h s tham gia du giá quyên khai thác khoáng san thI 
Cong ty dâu giá hqp danh Tiên Thành duçic lixachçn dê diêu hành cuc dâu giá 
quyén khai thác khoáng san 0 khu virc dã có kêt qua thäm dO dôi vOi diem mO 
dá bàn MOn, thj trân Mc Châu, huyn Mc Châu. 

SO Tài nguyen và Môi truOng tinh Sn La thông báo dn Cong ty du giá 
hçip danh Tiên Thành dê biêt den k Hqp dông, chm nhât den hét ngày 
22/11/2021 Cong ty dâu giá hcip danh Tién Thành không den k Hqp dông thI 
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coi nhu tir chi thirc hin diu hành cuc du giá tài san (trInh ty', thi tyc ä'â'u 

giá. Theo quy djnh cia LuçIt Dáu giá tài san nám 2016, Ngh/ djnh so 
22/2012/ND-CP ngày 2 6/3/2012 cia C'hInh phñ quy a'jnh ye dáu giá quyên khai 

thác khoáng san,), Sà Tài nguyen và Môi trung tinh Sn La sê tiêp tiic 1ra chQn 
To chirc dâu giá tài san khác dê thirc hin diêu hành cuc dâu giá quyên khai 

thác khoáng san a khu virc dã có kêt qua thãm do doi vai diem mó dá bàn MOn, 

thj trân Mc Châu, huyn Mc Châu và thông báo dê các to chirc, cá nhân khác 
có lien quan dixçc biêt, thirc 

KT. GIAM DOC 
PHO GIAM DOC 

Noi nhân: 
- UBND tinh Scm La; 
- Cong ty dâu giá hçip danh Tiên Thành; 
- Trung tam Thông tin tinh San La (dang tãi),' 
- Trung tam CNTT TN&MT (clang tái),' 
- Van phông Sâ; 
- Ltru: VT, TNN,KS&KTTV, Dung 06b. 

Nguyen Tin Dung 
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