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CONG TY DAU GIA

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM

HQP DANH TIEN THANH

DcIp-Tijdo-Hinh phñc

S: 133/TB-DGTT

Scm La, ngày 11 tháng 9 nám 2021

THÔNG BAO
Cong khai dan giá quyn khai thác khoáng san lam vt Iiu xây dijng
thông thu'ông & khu vy'c chu'a thãm do khoáng san di voi diem mO dat set
lam gch, ngói ti Ban Xum Con, xä Na Nghu, huyn Song Ma, tinh Son La

1. Ten, da chi T chuc dâu giá tài san: Cong ty dâu giá hçrp danh Tiên
Thành (Dia chi. Khu QHDC Ló so 4B, Kè suOi Nám La, phwàng Oiiéng Lê, thành
phô Son La, tinh Son La).
2. Ten, da chi NgtrO'i có tài san du giá: Sâ Tài Nguyen và Môi truOng
tinh Son La (Dja chi: Tang 3,4, Tôa nhà T2, Trung tam hành chInh tinh, Khu
quáng trwàng Táy Bác, phu'ô'ng TO Hiu, thành phO Son La, tinh Son La).
3. ThOi gian, da diem ti chtrc cuc dâu giá: Dv kiên vào hôi 8h00t ngáy
03/12/2021 (Th& sau). Tai PhOng dâu giá Tang 2 - Cong ty dâu giá hcp danh Tiên
Thành (thai gian cu the sê thông báo sau).
4. Thông tin chung v tài san
4.1. Ten fài san, so !u'nig, chat lu'rng tài san dâu giá: Dâu giá quyên khai
thác khoáng san lam vt 1iu xay dimg thông thng i khu vijc chixa thãm do khoáng
san dOi vci 01 diem mO dat set lam nguyen Iiu san xuât gch, ngói ti Ban Xum
COn, xa Na Nghju, huyn Song Ma, tmnh Son La, chi tiêt nhix sau:
So
TT
1

Ten dim mô, vi tn

Ban Xum Con, xã Na Nghiu, huyn
Song Ma, tinh Son La

S hiêu
trên
bãndà

Din
tIch
(ha)

3,05 12

Cht hrçrng tài san

Mâi thrçc diëu tra, dánh giá,
chua thãm dO khoáng san.

4.2. Tiing giá khi dkm: R = 5%. Giá kh&i diem không có thu VAT; không
bao gôrn chi phI khão sat thärn dO, dánh giá tr krçvng; chi phi ip ho so khai thác mO
sau khi trüng dâu giá; các 1oi thuê, phi, 1 phi và các chi phi khác có lien quan, ngu?ñ
tráng dâu giá phãi chju các khoãn chi phI nay (nêu có,).
4.3. Thin ban h,so': 500.000 dng/h so (B&'ig chu: Nám tram nghln dng
trên m3t ho so). Tiên ho so dã mua không hoàn trâ Ii cho ngxi dàng k tham gia
dâu giá, trü trithng hcip gói tãi san không dU 02 ho so tham gia dâu giá theo quy djnh
ti diem c khoãn 2Diêu 10 Thông tir sO 48/2017/1TT-BTC ngày 15/5/2017 cüa B Tài
chinh quy djnh chê d tâi chInh trong hot dng dâu giá tài san.
4.4. Titn dt tru'óc: 1.091.184.000 dng (Btng chi M3t tj, khOng tram
chIn muvi môt triu, m(31 tram tam mu'oi tu' nghln dông trên m5t 1u so). Trong
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bt kSr tri.rng hcp nào thI tin dt tnthc cüng không tInh tin lâi; phI np, nhn 1i
tiên dt truâc do nglx&i tham gia dâu gia chi trã; dôi vci khoãn tiên dt tri.râc np
ngân sách Nba rnxàc cüa ngithi trüng dâu giá do Cong ty chi trã ('tin/i trong chi phi
dáu giá tài san,).
4.5. Ngun gc tài san: Tài san N/ia nithc
4.6. Myc dId,: Khai thác dt set lam gch, ngói.
4.7. HInh tithe dIu giá: Nba nisrc thu tin cp quyn khai thác khoáng san
thông qua hInh thirc dãu giá.
4.8. Noi có tài san diu giá (dirn rnô dá'u giá,): Ban Xum Con, xã Na Nghju,
huyn Song Ma, tinh Soii La.
5. Thôi gian, dla diem: Xem tâi san, giy ta v tài san du giá
5.1. Xem tài san dáu giá (kháo sat thtc dia,): Tir ngày 13/9/2021 den ngày
27/9/2021 (trong gi& hành chin/i), Si Tài Nguyen và Môi tnthng tinh San La tio
diêu kin cho ngi.rii tham gia dâu giá khão sat thirc dja.
5.2. Xem g14y to v tài san du giá (ha so' kháo sat và các van ban lien quan
den diem mO to c/uc dáu giá,): Tii ngày 13/9/2021 den ngày 27/9/202 1 ('trong già
hành chin/i). Sâ Tài Nguyen vâ Môi triRng tinh San La t?o diêu kin cho ngYi
tham gia dâu giá xem giây tY ye tài san dâu giá.
Lu'u j5 Ngu'ài dáng kj> tharn gia dáu giá có nhu cu kháo sat thy'c dja, xem

tài lieu lien quan den diem mO to ch&c dáu giá p/iái dáng Ig' vói Sà Tài nguyen và
MOi tru'Ong tInh Son La truàc 02 ngày lam vic.
6. Thôi gian, dja diem: Ban, tiê'p n1zln Iu so' tizam gia du giá; xét ch9n
ho so' tizam gia buôi dâu giá,' n3p tiên dat tru'ó'c
6.1. Ban lu so' than, gia du giá: T& ngày 13/9/2021 den ngày 12/10/2021
(trong giO' han/i chInh). Ti Cong ty dau giá hqp danh Tiên Thành (1)/a c/i: Khu
QHDCLO sO 4B, Kè suOiNám La, P.ChiêngLê, TP Son La, tinh Son La).
(Lu'u: Ngu'&i dn mua ha so' dáng Icj> tham gia du giá xuá't trInh giá'y giói thiu,

CMND/CCCD và 01 ban sao có cht'ing thyc Giáy chiing nhn dáng /g kinh doan/i).
6.2. Nhçin ho so' than, gia d1u giá: Tir ngày 13/10/2021 dn ngày
11/11/2021 (trong giO' han/i chIn/i,). Ti Trung tam hành chInh cong tinh San La
(B5 phçn mç5t c&a cüa S& Tài nguyen và MOi tru'ông tlnh Son La,). Dja chi: So 01,
di.r&ng TO Hiu, phung TO Hiu, thành phO San La, tinh San La.
6.3. Xét ch9n Iu so' tham gia diu giá: Di.r kin ttr ngày 12/11/2021 dn
ngày 26/11/2021 (trong gi& hành chin/i). Ti S Tài nguyen và MOi tnrng tinh
San La (1)/a c/il: Tang 3,4, Tôa n/ia T2, Trung tam hành chinh tin/i, Khu quang
trithng Táy Bác, p/iu-&ng TO Hiu, thanhphO Son La, tin/i Son La).
6.4. N3p tiên dt truc: Dt.r kin tr ngày 30/11/2021 den ngày 02/12/2021
'thài gian cii the sê' thông báo sau). Tiên dt truâc np 01 lan, bang hInh thüc np
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tin vào tài khoán s 7901555678888, cüa Cong ty du giá hqp danh Tin Thành,
ma ti AGRIBANK Chi nhánh thành phô San La.
7. Di tu'qng duqc dáng k tham gia dâu giá: Nguai dangk tham gia du
giá là to chirc, cá nhân trong và ngoài tinh có nhu câu tham gia dâu giá va phâi có
dü nãng hrc hành vi dan sir; dàng k tham gia dâu giá thông qua vic tr nguyen
np ho so däng k tharn gia dau giá, tiên dltt truac, tuân thu Quy chê cuOc dâu giá
và phãi chap nhn giá kh&i diem theo quy djnh.
8. Diu kin d09c dáng k tham gia dâu giá
- Co van bàn, tâi 1iu trong h so d nghj tham gia du giá quyn khai thác
khoáng san dirge 1p theo quy djnh ti khoãn 2 Diêu 16 Nghj djnh so 22/2012/ND-CP;
- To chirc, cá nhân dang k kinh doanh ngành ngh khai thác khoáng san
bao gôm: Doanh nghip duqc thành 1p theo Lut Doanh nghip; Hqp tác xâ, lien
hip hçip tác xã dugc thành 1p theo Lut Hçrp tác xã; Ho kinh doanh däng k)" kinh
doanh ngành nghê khai thác khoáng san dircic khai thác khoáng san lam vt lieu
dirng thông thi.rang, khai thác tn thu khoáng san.
- Co vn chü sâ hU"u It nht b&ng 182.540.000ding (Bang chü': Mt tram
tam mu'oi hai tr&u, nám tram bôn mu'o'i nghIn dông,)
- Co cam kt v thit bj, cong ngh khai thác, ch bin khoáng san và
phixong an tiêu thi,i san phâm phü hçip vâi quy djnh trong ho so mai dâu giá.
- Mt t chac chi dirge 01 don vj tham gia du giá; có 02 doanh nghip tra len
thuc cüng 01 Tong cong ty thI chi dirge 01 doanh nghip tham gia dâu giá; Tong
cong ty vai cong ty thành viên, cong ty mc và cong ty con, doanh nghip lien doanh
vri mt ben gop von trong lien doanh thi chi dirgc 01 doanh nghip tham gia dâu giá.
9. Di tuqng khOng thrçrc dãng k tham gia du giá: Theo quy djnh t?i
khoàn4 Diêu 38 Lut Dâu giá tãi san näm 2016 và khoãn 3 Diêu 8, Diêu 9 Nghj
djnh so 22/2012/ND-CP.
10. Ho so' dãng k tham gia dâu giá: Ho so dàng k tham gia du giá tài san
in bla, dóng quyên, dOng dâu giáp lai; mi 01 tO chirc, cá nhân dang k tham gia du
giá phâi np 02 quyên ho so - C'hi tiêt du'crc the hin trong Ho so' mài tham gia dá'u
giá do Sà Tài nguyen và Mói tru'&ng tinh So'n La lap.
Lwu 5: KhOng tiê nhn h so' tham gia ddu giá cüa lien danh giii'a hai hay
nhiêu doanh nghip/hcrp tác xä,).
11. Cách thü'c dãng k tham gia dâu giá:
- Bàn h so däng k tham gia Mu giá: Ti Cong ty dâu giá hqp danh Tin
Thânh (Dja chi: Khu QHDCLO sO 4B, Kè suOiNm La, phu'dng ChiêngLê, thànhphO
Son La, tinh Son La).
- Nhn h so däng k tham gia Mu giá: T?i Trung tam hành chInh cong tinh
Son La (Bç5 phn m5t cz'ta cüa Sà Tài nguyen và Mói tru'&ng tinh Son La,). Dja chi:
So 01, di.thng To Hiêu, pht.rang To Hiu, thãnh ph Son La, tinh Son La.
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12. HInh thfrc, phLro'ng thác, bu*c giá dãu giá
- HI n/i thá'c dáu giá: Bang bó phiu trirc tip nhiu vông ti cuc dâu giá
(a'ie,n b klioán 1 Diéu 40 Lut Dáu giá tài san nám 2016).
- Phwongtl:wc dtu giá: Trâ giá len theo tang giá khñ dim ('dkm a khoán 2
Diéu 40 Luát Dáu giá tài san nám 2016).
- Bzthc giá &u giá: 4%R (tüc buic giá 0,2%)
- Trin/, trcu3c daAugiá: Theo quy djnh ti Diu 42 Lut Du giá tai san näm 2016.
Moi clii tiêtxin guam k/tao H so môi than, jia dãu jid hoác lien he trite tiêp:
(1)Sâ Tài nguyen và Môi trithng tnh San La. DT. 02123 799 888.
(2)Cong ty dAu giá h9p danh Tin Thành. DT: 02128 568 569 - 0915 319 727.t
Nuin/,ân:
- Cong UDTQG ye DGTS;
- Dài PT và TH tinh Scm La;
- Báo Scm La;
- Sâ Tài nguyen và Môi tnthng;
- UBND xã Na Nghiu;
- TO chrc dang k' tham gia du giá;
- Liu: i-i6 sci DO, M(20b).

