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CONG TV DAU GIA
HP DANH TIEN THANH

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ti, do - Hnh phüc

S: 132/TB-DGTT

Scm La, ngày 11 tháng 9 nárn 2021

THÔNG BAO
Cong khai dan giá quyên khai thác khoáng san Jam 4t Jiu xây dirng
thông thu*ng ô' khu viyc chira thám do khoáng san dôi vói diem mO dat set
lam gch, ngói t,i Ban Bon, xã Mirong Bon, huyn Mai Son, tinh Son La

1. Ten, dja chi To chuc dan giá tài san: Cong ty dâu giá hçp danh Tin
Thành (Dja chi. Khu QHDC Lô so 4B, Kè suOi Ngin La, phithng C!hieng Lê, thành
phó Son La, tinh Scm La).
2. Ten, dja chi Ngu'O'i có tài san du giá: Sâ Tài Nguyen và Môi trithng
tinh Son La ('Dja chi: Tang 3,4, TOa nhà T2, Trung tam hành chinh tinh, Khu
quáng trtrOiig Táy Bác, phu'ông TO Hiu, thànhphO Son La, tinh Sun La).
3. ThO'i gian, dla dim to chuc cuc du giá: Du kiên vào hi 14h00i ngày
02/12/202 1 (Th& nàm). Tai Phông dâu giá Tang 2 - Cong ty dâu giá hcip danh Tiên
Thành (th&i gian cu the sê thông báo sau).
4. Thông tin chung v tài san
4.1. Ten tài san, so 1u'nig, chat Iu'ing tài san dâu giá: Dâu giá quyên khai
thác khoáng san lam 4t 1iu xay dimg thông thung 0 khu virc chua thäm do khoáng
san dôi vói 01 diem mO dat set lain nguyen lieu san xuât gch, ngói ti Ban Bon, xã
MuO'ng Bon, huyn Mai So'n, tinh Son La, chi tiêt nhu sau:
s
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Bàn Bon, xã Mi.rng Bon, huyn Mai
Scm, tinh Son La
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Chat ltr9ng tài san

(77a)

Mói duçic diu tra, dánh giá,
chua thàrn do khoáng san.

4.2. TEng gid khoi diem: R = 5%. Giá khri diem không có thu VAT; không
bao gm chi phi khào sat thàm dO, dánh giá trü Iucmg; chi phi ip ho so khai thác mO
sau khi tthng dâu giá; các loai thuê, phi, I phI và các chi phi khác có lien quan, ngisOi
trüng dâu giá phâi chiu các khoãn chi phI nay (nêu Có).
4.3. Titn ban Iuso': 500.000 dng/h so' (Bcng chil': Nám tram ng/zIn dng
trên m3t ho so',). Tiên ho so dã mua không hoàn trâ li cho ngithi däng k tham gia
dâu giá, tth tnr&ng hcip gói tài san không dü 02 ho tham gia dâu giá theo quy djnh
t?i diem c khoân 2 Diêu 10 Thông tu so 48/2017t11-BTC ngày 15/5/2017 cüa B Tài
chInh quy djnh chê d tài chinh trong hoat dng dâu giá tài san.
4.4. Tin d1 trjthc: 1.277.852.000 dng (Btng chü'. ME tj, hai tram bay
mu'o'i bdy tr&u, 1dm tram nan, nuro'i hai nghIn dông trên mt ho so). Trong bat
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kS' tnr&ng hçip nào thI tin dt trithc cüng không tInh tin lãi; phi np, nh.n lai tin
dt trithc do nguôi tharn gia dâu giá chi trâ; dôi vOi khoán tiên dt truOc np ngân
sách Nhà rnrâc cüa ngixi trüng dâu giá do Cong ty chi trã ('tInh trong chi phi a'du
giá tài san).
4.5. Ngun g6c lài san: Tài san Nhà nu'âc
4.6. M,c dIch: Khai thác dt set lam gch, ngói.
4.7. ffinh thá'c ctu giá: Nba nuâc thu tin cp quyn khai thác khoáng san
thông qua hInh thüc dâu giá.
4.8. Noi Co tài sOn dñu giá ('diem mö dá'u giá): Ban Bon, xa Mirong Bon,
huyn Mai So'n, tinh So'n La.
5. Tho'i gian, dja dim: Xem tài sOn, g14p là' v lai sOn dtu giO
5.1. Xem tài sOn diu giO (kháo sat thzcc dja,): Tir ngày 13/9/2021 dn ngày
27/9/2021 ('trong già hành chInh), S& Tài Nguyen và Môi trung tinh Sn La tao
diêu kin cho ngithi tham gia dâu giá khâo sat thirc dja.
5.2. Xem gi4y hr v hal sOn diu giá '7i sa kháo sat và các vOn ban lien quan
den diem mó to chi'c dOu giá,): Tr ngày 13/9/2021 den ngày 27/9/2021 ('trong già
hành chInh,). Si Tài Nguyen và MOi trisông tinh Scm La tao diéu kin cho ngu'ôi
tham gia dâu giá xem giây ti ye tài san dâu giá.
Lu'u j5 Ngithi dOng tham gia da'u giá Co nhu cu kháo sat thijc dia, xem
tài liçu lien quan den diem mO tO ch&c dáu giO phái dOng /cj v&i SO' Tài nguyen và
MOi trwàng tinh Son La tru'O'c 02 ngOy lain vic.
6. Thôi gian, dla dim: Ban, tiEp nhiIn h so' hizam gia diu giO,' xét ch9n
ho Sc' 1/ian, gia buOi dâu giO; nôp hen dat tru'O'c
6.1. Ban Iui so' 11mm gia dlu giá: Tir ngày 13/9/2021 dn ngày 12/10/2021
(trong giO' hành chIn/i). Tai Cong ty dâu giá h9p danh Tiên Thành (1)/a chi: Khu
QHDC Ló sO 4B, Kè suOi Nám La, P. Chiêng Lé, TP Son La, tinh Son La).
(Luu jr': Ngzt&i dIn mua ha sd dOng /g" tham gia dO'u giá xuát trInh giáy giO'i thiu,
CMJVD/CCCD và 01 ban sao CO chthig thzrc Giáy ching nhn dOng /g kinh doanh).
6.2. N/,in /n so' tham gia diu giá: Tir ngày 13/10/2021 dn ngày
11/11/2021 (trong già hành chInh). Tai Trung tam hânh chInh cong tinh Scm La
(Bç5 phn m5t tha cza SO' Tài nguyen và MOi tru'Ong tin/i Son La). Dja chi: So 01,
dumg To Hiu, phu?mg To Hiu, thành phô Son La, tinh Son La.
6.3. Xe! clz9n /zá so' tham gia diu giO: Dir kin tir ngay 12/11/2021 dn
ngày 26/11/2021 (trong gi& hành chIn/i). Ti Sâ Tài nguyen và MOi trisông tinh
Son La (1)/a chi: Tang 3,4, TOa nhà T2, Trung tam hOn/i chInh tin/i, Khu quOng
tru'&ng Táy BOc, phwO'ng TO Hiêu, thanh ph0 Son La, tin/i Son La).
6.4. N3p th#n dt tru'O'c: Di.r kin tr ngày 29/11/2021 den ngây 01/12/2021
('thai gian cu the sJ thOng bOo sau). Tien dt truó'c np 01 lan, bang hInh thi.c np
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tin vào tài khoãn s 7901555678888, cüa Cong ty du giá hçp danh Tin Thành,
m tai AGRIBANK Chi nhánh thành phô San La.
7. JJi tu'çrng duçrc dãng k tham gia du giá: Ngu?i dàngk tham gia du
giá là t chirc, Ca nhân trong và ngoài tinh có nhu câu tham gia dâu giá và phái có
dü näng 1irc hành vi dan sir; däng k tham gia dâu giá thông qua vic tr nguyen
np h so däng k tham gia du giá, tin dt truâc, tuân thu Quy ché cuc dâu giá
và phãi chap nhn giá kh&i diem theo quy djnh.
8. Diu kin duçrc 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 diiçc 1p theo quy djnh ti khoãn 2 Diêu 16 Nghj djnh so 22/2012/ND-CP;
- To chirc, cá nhân däng k kinh doanh ngành ngh khai thác khoáng san
bao gm: Doanh nghip duçc thành 1p theo Lut Doanh nghip; Hçp tác xâ, lien
hip hçp tác xâ dLrçYc thành 1p theo Lut Hcrp tác xâ; H kinh doanh däng k kinh
doanh ngành nghê khai thác khoáng san disçic khai thác khoáng san lam 4t lieu xay
drng thông thi.thng, khai thác tn thu khoáng san.
- Co vn chü sâ hüu It nht bang 244.O88.0O0dng (Bang chi Hai tram
bôn mwoi b6n triu, klzêng tram tam niu'oi tam nghIn dông,)
- Co cam kt v thit bj, cong ngh khai thác, ch bin khoáng san và
phixang an tiêu thii san phâm phO hcp vOi quy djnh trong ho sorni dâu giá.
- Mt t chirc chi di.rçc 01 dan vj tham gia du giá; có 02 doanh nghip tthlên
thuc cüng 01 Tong cong ty thI chi dixçc 01 doanh nghip tham gia dâu giá; Tong
cong ty v9i 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 &rc 01 doanh nghip tham gia dâu giá.
9. Dôi tu'çrng không du'çrc dáng k tham gia du giá: Theo quy djnh tai
khoàn4 Diêu 38 Lut Dâu giá tài san näm 2016 và khoãn 3 Diêu 8, Diêu 9 Nghj
dinh so 22/2012/ND-CP.
10. Hi sodãng k tham gia du giá: H so dàng k tham gia du giá tài san
in bIa, dóng quyên, dong dâu giáp lai; môi 01 to chirc, cá nhân däng k tham gia dâu
giá phãi np 02 quyên ho so - Clii tiét ä'UQ'C the hin trong Ho sd m&i tham gia dáu
giá do So Tài ngzên và Mói tru'&ng tinh Son La 42p.
Lu'u j5: Khóng t1é0 nlin h sa thain gia dá'u giá cüa lien dan/i gifra hai hay

nhiéu doanh nghip/hQp tác xâ).
11. Cách thtrc dãng k tham gia du giá:
- Ban h
dang k tham gia du gié Ti Cong ty du giá hçp danh Tin
Thành (Dia chi: Khu QHDC Ló so 4B, Kè suOi Ngm La, phui3ng Chiêng Lê, thành phO
Son La, tinh Son La).
- Nhn h so däng k tham gia dâu giá: Ti Trung tam hành chInh cOng tinh
San La (Bç5 phçn m(5t cia cüa SO Tài nguyen và MOi tru'Ong tinh Son La). Dja chi:
So 01, duing To Hiu, phthng To Hiu, thành phô San La, tinh Son La.
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12. Hmnh thfrc, phwnig thuc, btrorc giá ttu giá
- Hmnh thá'c diii gid: Bang bô phiu trirc tip nhiu yang tai cuc dâu giá
(diem b khoán 1 Diêu 40 Lut Dáu giá tài san nám 2016).
- Phwong Iliac diii giá: Trâ giá len theo tng giá kh&i dim (dkm a khoán 2
Diêu 40Luç2tDáugiá tàisán nám 2016).
- Bwôc giá diii giá: 4%R (t(rc buâc giá 0,2%)
- Trinh trcu3c diii giá: Theo quy djnh tai Diêu 42 Lut Du giá tâi san näm 2016.
Moi clii tilt xiii tham k/tao H Si, mô'i I/tam ia diii Riá hoâc lien he trwc tiêp:
(1)S& Tài nguyen và Môi tri.thng tinh San La. Dl.': 02123 799 888.
(2) Cong ty ctu giá hçip danh Tin Thank DT 02128568 569 - 0915 319 727.t
Noinhn:
- Cong TTDTQG ye DOTS;
- Dài PT và TH tinh Son La;
- Báo San La;
- Sâ Tài nguyen va Môi truóng;
- UBND xã Mmg Bon;
- To ch(rc dang k3 tham gia dâu giá;
- Ltru: H sa DG, M(20b).

