
UY BAN NHAN DAN 
HUYN LAM I3!NH 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Oc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: 144/T13-UBND Lam BInh, ngày 21 tháng 11 näm 2022 

THÔNG BAO 
Ye vic liya chçn to chfrc du giá quyn sfr diing dt d thrc hin 
cuc ban du giá quyn sfr diing cit khu dan dr thôn Bàn Chçr, 
xa Thirçrng Lam, huyçn Lam Binh, tinh Tuyen Quang (lan 2) 

Can cü Lut Dt dai ngày 29/11/20 13; 

Can cü Lust  Du giá tài san ngày 17/11/2016; 

Can cü Thông tu lien tjch s 14/2015/TTLT- BTNMT- BTP ngày 04/4/20 15 
cua Bô Tai nguyen va Môi truong - Bô Tu phap quy dinh viêc to chuc thuc hiên 
dâu giá quyên sf1 dung dat dê giao dat có thu tiên sf1 dung dat hoc cho thuê dat; 

Can cfr Quyt djnh s 1600/QD-UBND ngày 30/10/20 19 cüa Uy ban nhân 
dan huyn ye vic phê duyt quy hoch chi tiêt xay dirng Ca s h tang khu dan cu 
thôn Bàn Chci, xã Thuçing Lam, huyn Lam BInh; 

Can cfr Quyt djnh s 76/QD-UBND ngày 09/5/2022 cüa Uy ban nhân dan 
huyn ye vic phê duyt phuang an dâu giá quyên sf1 diring dat ti khu dan cu thOn 
Bàn Chg, xä Thuqng Lam dê thirc hin giao dat có thu tiên sf1 dung dat thông qua 
hInh thfrc dau giá quyên sf1 dung dat nàm 2022 trén dja bàn huyn Lam BInh; 

Can cü Quyt djnh s 428/QD-UBND ngày 16/5/2022 cüa Uy ban nhân dan 
huyn ye vic phê duyt dâu giá quyên sf1 dung dat ti khu dan cu thOn Bàn Chçi, 
xà Thi.rcmg Lam, huyn Lam BInh, tinh Tuyên Quang; 

Can cü Quyt djnh s 579/QD-UBND ngày 06/10/2022 cüa Uy ban nhân 
dan tinh ye vic phê duyt giá khOi diem dê dâu giá quyên sf1 dung dat trên dja bàn 
huyn Lam BInh ti phiên dâu giá nàm 2022; 

Can cfr Thông báo s 201-TB/HU ngày 18/11/2022 v vic thông báo kiên 
cüa Thu&ng trirc Huyn Uy ti cuc hçp ngày 17/11/2022. 

Uy ban nhân dan huyn Lam BInh thông báo: 

1. Ten, dla  chi cüa ngtrô'i có tài san du giá 

- Ten dan vi: Trung tam Phát trin qu dt huyn. 

- Dja chi: T dan ph Bàn Khin, thj tr.n Lang Can, huyn Lam BInh, tinh 
Tuyên Quang. 

2. Ten tài san, s hrqng, chat ltrçrng cüa tài san du giá: Quyên sf1 dung 
dat 24 10 dat tii các diem dan cu trên dja bàn huyn Lam BInh c11 the nhu sau: Khu 
dan cu thôn Bàn Chci, xà Thuqng Lam vOi 24 lô. 
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3. Giá kh&i dim cüa tài san MU giá: Theo Quy& djnh phê duyt giá khâi 
diem ckrçc Uy ban nhân dan tinh phê duyt. 

4. Hlnh thfrc du giá: Du giá bang bô phiu gián tiêp. 

5. Tiêu chI Itra chyn ti chfrc cIu giá tài san 

a) Co sâ 4t chit, trang thit bj cn thit bào dam cho vic du giá di vói tài 
san dâu giá, cii the: 

- Co trii sâ dti din trên dja bàn tinh Tuyên Quang. 

- Co dja chi rö rang, trang thit bj, dung cii dy dü bâo dam phiic vi t& mi 
cuc ban dâu giá. 

b) Phuong an du giá khâ thi, hiu qua. 

c) Näng lirc, kinh nghim và uy tin cüa t chüc d.0 giá tài san: 

- Co Quyt djnh thành 1p cüa cp có thm quyn hoc GiAy chi'rng nhn 
däng k kinh doanh và däng k hot dng vài Si Tu pháp dja phuong. 

- Co ti thiu 02 du giá viên dang hoat  dng thi.thng xuyên tti don vi. 

- D.0 giá viên tham gia bão him trách nhim ngh nghip theo quy djnh. 

- Co dÀy dü chi'rng chi hành ngh dÀu giá. 

- Co the DÀu giá vien. 

- Co nàng hrc kinh nghim trong du giá quyn si:r ding dAt và dä Mu giá thành. 

d) Thu lao djch vi Mu giá, chi phi Mu giá tài san phü hqp: Can cir Thông tu 
so 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 cüa B Tài chinh quy djnh khung thu lao djch 
v dâu giá tài san theo quy djnh ti Lust  Dâu giá tài san, don vj dê xuât müc thu 
lao djch vi dâu giá cii the. 

d) Co ten trong danh sách các t chüc Mu giá do Bô Tu pháp cong b& 

6.Hiso'dangkgmcó 

- Van bàn d nghj cüa T chüc Mu giá. 

- H so näng lirc: 

+ Các tài lieu phâi dóng thành quyn, trong do các van bàn do don vj phát 
hành phâi k, dóng dâu dO. 

+ Các van bàn pháp 1 nhu GiAy chüng nhn däng k kinh doanh, chüng chi 
hành nghê dâu giálthé dâu giá viên... phâi là bàn sao chirng thirc. 

+ Các tài lieu khác th hin kinh nghim hiu qua trong Mu giá quyn sü 
dung dat. 

- Phuong an Mu giá và müc thu lao djch v11 Mu giá. 
A A • A • . 

7. Tho'i gian, d!a  diem n9p ho so' dang ky tham gia to chtrc dau gia 

- Thai gian tip then  h so: Tü 07 gi& 30 phüt ngày 22/11/2022 dn 16 gii 
30 phüt ngày 24/11/2022 (trong già hành chIn/i). 
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- Dja dim np h so: Trung tam Phát trin qu dt huyn Lam BInh. 

- Nguii dn np h so phãi mang theo giy giói thiu và Can cithc cong 
dan. Ho so dA np dé däng k tham gia không duçic hoàn trâ li. 

Các t chi'rc du giá tài san có nhu cAu tim hiu thông tin chi tit vui lông 
1iênh: Trun tam Phát triên qu5' dat huyn Lam BInh; Dja chi: To dan phô Ban 
Khiên, thj trân Lang Can, huyn Lam BInh, tinh Tuyên Quang (so din thoti: 
0915.208.785). 

Uy ban nhân dan huyn Lam BInh trân tr9ng thông báo./. 

NoInhmn:  (% 
- Thtrong trirc Huyn Ciy; 
- Thu&ng trrc I-IDND huyn; (Báo cáo) 
- SöTupháp; 
- Chü tjch, PCT UBND huyn; 
- Lãnh c10 Van phông huyn; 
- Các phông: TN & MT. Tu pháp, TC-KH; 
- Trung tarn Phát triên qu dat huyn; 
- Uy ban nhãn dan xâ, thj trân; 
- Trung tarn VAn hóa, Truyén thông và The thao huyn; 
- Cong Thông tin din tcr huyn; (de däng tin),  
- Trang Thông tin c1in tCr cüa Sâ Ttr pháp; (dé dang tin) 
- Li.ru: VT, CV(MD). 

A Le The Bat 
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