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CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hanh phüc

S: 131/TB-DGTT

San La, ngày 11 tháng 9 nàrn 2021

THÔNG BAO
Cong khai du giá quyn khaitháckhoáng san àrnvt1iu xâydyng
thong thirong o khu virc chua tham do khoang san doi voi diem mo dat set
lam gch, ngói ti Ban Bat thuc xã Sp Vit và thi trn Yen Châu,
huyn Yen Châu, tinh So'n La

1. Tan, dla chi To chüc du giá tài san: Cong ty du giá hçip danh Tiên
Thành (LEa chi: K/iu QHDC Lô so 4B, Kè suôi Nm La, phithng Chiêng Lé, thânh
phO San La, tinh San La).
2. Ten, dla chi Ngtrôi có tài san du giá: S& Tài Nguyen và Môi trixô'ng
tinh San La (Dja chi: Tang 3,4, TOa nhà T2, Trung tam hành chInh tinh, Khu
quáng tru&ng Táy Bác, phumg TO Hiéu, thành phO San La, tinh San La).
3. Thôi gian, dla dim to chuc cuc du giá: Dir kin vào hM 8h00 ngày
02/12/2021 (Thi nan,). Ti Phông dâu giá Tang 2 - Cong ty dâu giá hqp danh Tiên
Thành (th&i gian cu the sJ thông báo sau).
4. Thông tin chung v tài san
4.1. Ten fài san, so 1w9ng, chat lu'ng tài san dâu giá: Du giá quyn khai
thác khoáng san lam 4t 1iu xây dirng thông thixng khu virc chira thãm do khoáng
san dôi vâi 01 diem mO dat set lam nguyen lieu san xuât gch, ngói t?i Ban Bat thuc
xa Sp Vt và thi trn Yen Châu, huyn Yen Chãu, tinh Son La, chi tiêt nhu sau:
Diên tich (ha)
S6 hiu
Ten dim mó, vl trI trên ban
Tng
Khu 1 Khu2
Khu3 Chit iwyng tài san
do
Ban Bt thuc xã Sp
MOi duc diu
Vat và thi trn Yen
2,07
5,8609 2,3409
1,45
tra, dánh giá,
Se9
Châu, huyn Yen
chira thäm do
Châu, tinh San La
khoáng san.
4.2. TOng giá khO'i diem: R = 5%. Giá khi diem khOng có thuê VAT; không
bao gOm chi phi khâo sat thàm do, dánh giá trU krqng; chi phi 1p ho sa khai thác mO
sau khi trüng dâu giá; các 1oi thuê, phi, 1 phi và các chi phi khác có lien quan, nguOi
trüng dâu giá phãi chju các khoãn chi phI nay (nêu co)
4.3. Tin ban h sop: 500.000 dng/h so' (Bang chu Nàm Iran, ngliIn dEng
trên n,3t hO so',). Tiên ho so dã rnua khOng hoàntrã 1i cho ng1.ri dàng k tham gia
dâu giá, tth trirOng hçip gói tãi san không dü 02 ho so tharn gia dâu giá theo quy djnh
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t?i dirn c khoân 2 Diu 10 Thông ttr s 48/2017111 -BTC ngày 15/5/2017 cüa B Tài
chInh quy djnh ché do tài chInh trong hot dng dâu giá tâi san.

4.4. Ti&n dI tr,thc: 697.762.000 dng (Bang chi. Sáu train chIn mwoi bay
friu, bay tram sáu mu'oi hai nghIn dông trên n,t hO so',). Trong bat k' tru&ng hçip
nâo thI tiên dt tnrâc cling không tInh tiên läi; phi np, nhn 1aj tiên dt tnthc do ngu?i
tham gia dâu giá chi trã; dôi vM khoãn tiên dt truâc np ngân sách Nhà niiâc cUa
ngl.r&i trüng dau giá do Cong ty chi trã (tinh trong chip/il dáu giá tài sán.).
4.5. Ngun gc tài san: Tài san Nhà nithc
4.6. Mic dIck: Khai thác dat set

lam

gch, ngói.

4.7. HinI, thác i/flu giá: Nba nuóc thu tin cp quyn khai thác khoáng san
thông qua hInh thirc dâu giá.
4.8. No'i có fài san du gid ('dkni mO
giá,): Ban Bat thuc xã Sp Vit
va th! tran Yen Chau, huyçn Yen Chau, tinh Son La.
i/au
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5. Thôi gian, dla diem: Xen, tài san, giây tô

ye

tài san dtu giá

5.1. Xem tài san diu giá (kháo sat thyv i//a,): TIr ngày 13/9/2021 dn ngày
27/9/2021 ('trong gi& hânh chlnh), Sâ Tài Nguyen và Môi tnr&ng tinh SGn La tao
diéu kin cho nglx&i tham gia dâu giá khão sat thirc dja.

5.2. Xem giy là v tài san du gid (hO so' kháo sat và các van ban lien quan
den diem mO tO ch&c
giá,): TIr ngày 13/9/2021 den ngày 27/9/2021 ('trong già
hành chIn/i,).. Sâ Tài Nguyen và Môi tnthng tinh San La tao diêu kin cho ngithi
tham gia dâu giá xem giây t& ye tài san dâu giá.
i/au

Ngw&i dáng /g tham gia dá'u giá có n/rn cu kháo sat thtc i//a, xem
tài
lien quan den diem mO tO ch&c
giá phái dáng /cjj2 vO'i S& Thi nguyen và
MOi tru'Ong tinh Son La trithc 02 ngày lain vic.
Lu'u

lieu

i/au

6. Thôi gian, dja diem: Bán,tièp nhIn 1u so' fliam gia
hO so' tham gia buOi dâu giá; nôp lien i/at trithc

i/au

gid, xét c/ion

6.1. Ban i,ii so' I/lam gia du giá: TIr ngày 13/9/2021 dn ngày 12/10/2021
(trong già hành chin/i). Tai Cong ty dau giá hçip danh Tiên Thành (Dja c/li: Khu
QHDC LO sO 4B, Kè suOi Nm La, P. Chiéng Lê, TP Son La, tinh Son La).
(Litu j>: Ngw&i i/In mua hc so' dang k3' tham gia dl giá xuá't trinh giá'y giOi thiu,

CMND/CCCD và 01 ban sao có ch&ng thc Giáy c/lang nhn dang kj" kin/i doanh).
6.2. N1,ln ha so' thzam gia dtu giá: TIr ngày 13/10/2021 den ngày
11/11/2021 (trong giâ hành chin/i). Ti Trung tam hành chinh cong tinh Scm La
(B5 phn ln(5t ci'ca cta SO' Tài nguyen và Mói tru'àng tinh Scm La). Dja chi: So 01,
di.rng To Hiu, phii&ng TO I-Iiu, thãnb phô San La, tinh San La.

6.3. Xét c/19n hz so' tham gia
gid: Du kin tlr ngày 12/11/2021 dn
ngày 26/11/2021 (trong giO' han/-i chin/i). Ti Si Tâi nguyen và Môi tru&ng tinh
San La (D:a c/li: Tang 3,4, TOa nhà T2, Trung
han/i chinh tin/i, Khu quáng
tru'&ng Táy Bác, phu'àng TO Hiu, thànhphO Scm La, tinh Son La).
i/au

tam
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6.4. N3p tkn ctt trithc: Dr ki&i tü ngày 29/11/2021 dn ngày 01/12/2021
(thai gian cu the sê thông báo sau). Tién dt trithc np 01 lan, bang hInh thirc np
tiên vào tài khoân s 7901555678888, cüa Cong ty dâu giá hçpdanh Tiên Thành,
m& ti AGRIBANK Chi nhánh thành phô Sn La.
7. Dôi tu'çrng duçrc dãng k tham gia dâu giá: Ngithi dängk tham gia du
giá là to chüc, cá nhãn trong và ngoài tinh có nhu câu tham gia dâu giá và phâi có
dü nãng hrc hành vi dan sr; dàng k tham gia dâu giá thông qua vic tir nguyen
np ho so däng k tham gia dâu giá, tiên dt tru&c, tuân thu Quy chê cuc dâu giá
và phái chap nhn giá kh&i diem theo quy djnh.
8. Diu kin duVc dãng k tham gia dâu giá
- Co van bàn, tài 1iu trong h so d nghj tham gia du giá quyn khai thác
khoáng san di.rcc 1p theo quy djnh ti khoàn 2 Diêu 16 Nghj djnh so 22/2012/ND-CP;
- T chirc, cá nhân däng k2 kinh doanh ngành ngh khai thác khoáng san
bao gOm: Doanh nghip thrçic thành 1p theo Lu.t Doanh nghip; Hcip tác xä, lien
hip hçip tác xA drçic thành 1p theo Lust Hçp tác xã; Ho kinh doanh däng k kinh
doanh ngành nghê khai thác khoáng san di.rçc khai thác khoáng san lam vt lieu xay
drng thông thLthng, khai thác tn thu khoáng san.
- Co vn chü s& hüu It nht bang 350.632.000d11ng (Bang chzr: Ba tram
nám mwoi tr4u, sdu Iran, ba mwoi hai nghIn dông,).
- Co cam kt v thit bj, cOng ngh khai thác, ch bin khoáng san và
phuong an tiêu thi san phâm phü hqp vci quy djnh trong ho so m?yi dâu giá.
- Mt t chrc chi di.rçc 01 don vj tham gia dâu giá; có 02 doanh nghip trâ len
thuc cüng 01 Tong cong ty thI chi duqc 01 doanh nghip tham gia dâu giá; Tong
cong ty vri cong ty thành viên, cong ty mc và cOng ty con, doanh nghip lien doanh
vâi mt ben gop vOn trong lien doanh thI chi diiçic 01 doanh nghip tham gia dâu giá.
9. D6i tuqng không duçrc dãng k tham gia du giá: Theo quy djnh ti
khoãn4 Diêu 38 Lust Dâu giá tài san näm 2016 và khoãn 3 Diéu 8, Diêu 9 Ngh
djnh so 22/2012/ND-CP.
10. Ho so'dàng k tham gia du giá: H so dang k tham gia dâu giá tài san
in bla, dóng quyên, dong dâu giáp lai; mi 01 to chirc, cá nhân dang k tham gia dâu
giá phãi np 02 quyên ho so - Clii tiêt dU'QC the hin trong Ho scr mài thain gia dâu
giá do Sà Tài nguyen và MOi trw&ng tinh San La lçp.
Luu j5: Không tiê nhn li sd tham gia dá'u giá cüa lien dan/i giüa hai hay
nhiéu doanh nghip/hcip tác xä,).
11. Cách thu'c dãng k2 tham gia dâu giá:
- Bàn h so dáng k tham gia dâu gié Ti COng ty dâu giá hçp danh Tin
Thành (Dia chi. Khu QHDC LO so 4B, Kè suOi Ngm La, phwông Chiêng Lé, thànhphó
Son La, tinh Son La).
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- Nhtn ho so dang k tham gia du giá: Ti Trung tam hânh chInh cong tinh
Son La (B(5 phn m(5t cta cüa So' Tài nguyen và MOi truàng tinh Son La). Dja chi:
So 01, &thng To Hiu, phiimg To Hiu, thành phô Son La, tinh Son La.

12. HInh thác, phuong thác, bu'ó'c giá dâu giá
- Bin/i tlzá'c dtu gid: Bang bO phiêu tr1rc tip nhiu vông tai cuc du giá
(diem b khoán 1 Diéu 40 Lu2t Dáu giá tài san nám 2016,).
- Phwongthá'c diu giá: Trâ giá len theo tong giá khi diem ('diim a khoán 2
Diêu 40 Lut Dáu giá tài sOn nám 2016,).
- B,thc giá déJu giá: 6%R (tt:rc bithc giá 0,3%)

- Trinl, ty cu3c du giá: Theo quy djnh t?i Diêu 42 Lut Dãu giá tài san näm 2016.
Moi clii tiEt xi,, thai,, k/zOo M so' n,O'i I/ian, ia dtu jia lioc lien h truc flip:
(1)Sâ Tài nguyen và Môi tnr&ng tinh San La. DT 02123 799 888.
(2) Cong ty ctu giá hqp danh Tiên Thành. DT: 02128 568 569 - 0915 319 727.t
Noinliân:
- Cong T1'DTQG ye DGTS;
- Dài PT và TH tinh San La;
- Báo San La;
- Sâ îàî nguyen và Môi tru&ng;
- UBND xã Sp Vat;
- UBND TT Yen Châu;
- TO chCrc dãng k tham gia dâu giá;
- Lwi: Ho sa DG, M(20b).

