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THÔNG BAO
Liia ch9n t chfrc du giá tài san
Cn cr LuQt D.0 giá tài sn sé 01120161QH14 ngày 17/11/2016;
Cn cCr Quyêt djnh so 26691QD-UBND ngày 01/11/2021 cüa UBND tirih
San La v vic phê duyt Kê hoach dâu giá quyên khai thác khoáng san lam vt
1iu xây drng thông thi.rmg & khu virc dã có kêt qua thàm dè khoáng san dôi vci
dim mO dá vôi tai ban MOn, thj trân Mc Châu, huyn Mc Châu, tinh San La;
Cn cü Quyêt djnh so 2713/QD-UBND ngày 08/11/2021 cüa UBND tinh
Son La ye vic phê duyt giá kh&i diem, buc giá, tiên dt tri.rc và tiêu chI vOn
chü s& hüu cüa to chüc tham gia dâu giá quyên khai thác khoáng san a khu virc
dã có kêt qua thäm dè khoáng san dôi vai diem mO dá vôi tai bàn Man, thi trn
Mc Châu, huyn Mc Châu theo Kê hoach dâu giá quyên khai thác khoáng san
duçic phê duyt tai Quyêt dnh so 2669/QD-UBND ngày 01/11/2021 cüa UBND
tinh San La.
S Tài nguyen và Môi trirYng tirih San La thông báo ye vic hra ch9n to
chirc dâu giá tài san trên dja bàn tinh San La dê tO chirc dâu giá quyên khai thác
khoáng san cii the thu sau:
1. Do'n vj thông báo liya chçn to chfrc dâu giá tài san: Si Tài nguyen Va
Môi tnrèng tinh Sun La.
Dja chi: Tang 3,4, Tha nhà T2, Trung tam hành chinh tinh, Khu quãng
trumg Thy Bäc, phithng To Hiu, thành phô San La, tinh San La.
2. Tài san dâu giá: Diem rnO dá vôi tai bàn Men, thj trân Mc Châu,
huyn Mc Châu theo Ké hoach d:âu giá quyên khai thác khoáng san duçic phê
duyt tai Quyêt dj.nh sO 2669/QD-UBND ngày 01/11/2021 ci:ia UBND tinh ('Co
phy lyc chi tiêt kern theo).
1)Giákh&i diem là 1.470.475.000 dOng.
2) Buac giá là 8% T = 117.638.000 dông.
3) Tiên d.t tru&c: 220.571.000 dông.
4) Von chü s& hüu: 3.483.500.000 dOng.
3. Tiêu chI hya chçn to chfrc dâu giá tài san bao gm các tiê,u chI sau:
3.1. Ca s& 4 chat, có trang thiêt bj cn thit bâo dam cho vic du giá
dôi vâi loai tài san dâu giá.
3.2. Co phuang an dâu giá khà thi, hiu qua và dam bào dung theo quy
dinh Lut dâu giá tài san.
3.3. Nng I'çrc, kinh nghim Va uy tin cüa th chüc du giá tài san C'ó tO'i
thiêu 05 hcip a'Ong dáu giá thành dOi vO'i tài san Nhà nwác, CO tdi thieu 02 dau
giá viên dang hoçzt d5ng thzthng xuyen),
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3.4. Thu lao djch vii dâu giá, chi phi d.0 giá tài san phü hcTp vôi quy djnh
cüa pháp 1ut.
3.5. Co ten trong danh sách các to chtrc dâu giá tài san do Bô Tu pháp
cong bó.
3.6. Các tiêu chI khác nhu dâ mua báo hiêm trách nhim nghê nghip cho
dâu giá viên (con th&i hgn,).
3.7. Ho sa pháp 1: Là bàn sao ching thc các giây t sau: Giây däng k
hot dng hoc Quyêt dnh thành lip; Chirng chi hành nghê dâu giá vâ The dâu
giá viên cüa dâu giá viên lam vic tai to chüc np ho so tham gia dâu giá.
4.Yêucâudôivóihôsodãngk:
Ho sci ducic dóng thành quyên và môi To churc dâu giá tài san phài np
mt b ho sci (01 quyên ho
trong do:
- Các tiêu chI theo quy djnh khoán 3 thông báo nay;
- Bàn sao có chirng thrc hogc mang bàn chInh dê dôi chiêu các giây ti
sau: Quyêt dnh thành 1p/Giây dàng k) hot dng; ChCmg chi hành nghê dâu
giá và The dâu giá cüa các Dâu giá viên lam vic tai To chirc dâu giá tài san;
- Bàn phô to dóng dâu giáp lai: Giây chirng nhn bão hiêm trách nhim
nghê nghip cho các Dâu giá viên cüa To chüc mInh (cOn thô'i hqn) 05 hcip dông
dáu giá thành ã'Oi vO'i tài san Nhà nu'&c;
- Di,r thào hçTp dông djch vi dâu giá tài san.
5. Thôi gian, dla diem np ho so':
5.1. Thai gian nhn ho so: 07 ngày lam vic kê tü ngày thông báo ye vic
içra ch9n to chrc dâu giá tài san ('Tic ngày 09/1 1/2021 den hét ngày 17/11/2021
trong già hành chInh).
Ho so np trirc tiêp ho.c gCri theo throng bi.ru din (Ho so' gici theo du'&ng
bwu din dwcic tInh theo ddu bitu din trzthc 17 già cia ngày két thu'c nhgn hO so'
theo thông báo).
5.2. Dja diem np ho so: SO Tài nguyen và Môi truOng tinh Son La ('qua
P hông Tài nguyen Nzthc, Khoa'ng sOn và KhI tw'ng thzy van, SO dién thoai:
02123.859.804) Tang 4, Tôa nhà T2, Trung tam hành chInh tinh; Khu quâng
truang Tây Bãc, phuOng To Hiu, thành phô Son La, tinh Son La.
SO Tài nguyen và MOi truOng tinh Son La thông báo d các T chirc dAu
giá tài san biêt và dàng k.
Thông báo nay duqc däng tài trên COng thông tin din tü quc gia v du
giá tài san, Cong thông tin din tir UBND tinh, trang thông tin din tir cia SO
Tài nguyen và Môi tnrOng tinh Son La.!
No'i nhân:
- UBND tinh (báo cáo);
- Trung tam thông tin tinh Son La (a'àng táz);
- Trung tam CNTT Tài nguyen và Môi trirông (a'áng ráz);
- Cáctô chircdau giátài san;
- Van phông S& (niein yet tai tnt so);
- Lzu: VT, TNN,KS&KTTY, Anh, 8 bàn.
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