UY BAN NHAN DAN
THANH PHO TUYEN QUANG
S& 29/TB-UBND

CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
DcIp-Tirdo-Hanh phüc
TP. Tuyên Quang, ngày 15 tháng 3 nãm 2021

THÔNG BAO
A
.
Ve vice Iia ch9n to chtrc dau gia quyen sir dyng dat deA thirc hiçn
giao dat
có thu tin sü' dyng dat, cho thuê dttrên dla bàn thành ph
Tuyen Quang ti phien dan gia d't 1 nam 2021
A

A

.,

Can th Lut Dá't dai ngày 29/1 1/2013,
Can c& Lut Du giá tài san ngày 17/11/2016,
Can ct Thông tu' lien tjch s 14/2015/TTLT-BTN/vfT-BTp ngày 04/4/2015
cua Bô Tai nguyen va Mói trucfng va Bô Titphap quy thnh ye viéc to chwc thwc
hin dáu giá quyên sir ding dat dé giao dat cO thu tién ste dyng dat hoc cho
thuê dát,
('an c& Quyé't dfnh sd 58/QD-UBND ngày 11/3/2021 cta UBND thành
phO ye vic phê duyt Phitong an dOu giá quyén ste dyng dat de thirc hin giao
dat cO thu tién
dyng dat, cho thuê dat trên dja bàn thành phO Tuyên Quang
tciphiêndáugiádcit 1 nàm 2021;
ste

Can Quyé't dinh s 59/QD- UBND
!2/3/202 1 cia UBND thành pM v
vic Quyêt djnh dâu gic quyên
dyng dat dé thy'c hin giao dat cO thu lien ste
dyng dat, cho thuê dat trên dja bàn thành phO Tuyên Quang tgi phiên dáu giá dçt I
nàm 2021,
cte

ste

Uy ban nhân dan thành phô Tuyên Quang thông báo:
1. Ten, dja chi cüa ngithi có tài san dâu giá:
- Ten dan vj: Trung tam phát trin qu5 d.t thành ph Tuyên Quang.
- Dja clii: T 9, phithng An Tu&ig, thãnh pM Tuyên Quang, tinh Tuyên Quang.
2. Ten tài san, s ftrqng, chit hrqng cüa tài san d.0 giá:
- Quyn sCr ding d.t 15 lô dt tai Khu dan cix Tan Phát, phix&ng ' La,
thành phô Tuyên Quang.
- Quyn sCr ding dt 13 lô d& ti Khu dan cix t 13, phi.thng Tan Ha,
thành phô Tuyên Quang.
- Quyn s& diing dt 06 lô dt t?i Khu dan cix thôn 4, xâ Lirong Vixçng,
thành phô Tuyên Quang.
dan

- Quyn slr ding dt 051ô dt ti Khu djch vi thi.rang mi (chçi) và khu
cix phixng Y La, thành phO Tuyên Quang.

- Quyn sà ding dt 091ô Mt ti Khu djch vi:1 thuang mai, m thirc ti t 3,
phu&ng Minh Xuân, thành phô Tuyên Quang.
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- Quyên sCr ding dt 04 lô dAt ti Khu san xuât thu cong nghip - djch vii
phung Nong Tiên, thành phô Tuyên Quang.
3. Giá khâi diem cüa tài san dAu giá: Theo Quyêt dnh phê duyt giá khài
dim ducic UBND tinh Tuyên Quang phê duyt.
4. HInh thrc dAu giá: DAu giá bang hInh thrc bô phiu gián tiêp.
5. Tiêu chI 1ira chn to chtrc dAu giá tài san
a) Co s& v.t chAt, trang thit bj cn thit bào dam cho vic dAu giá dM vi
tài san dâu giá, cii the:
- Co Tri s& di din trên dja bàn tinh Tuyên Quang.
- Co dja chi rO rang, trang thit bi, ding ci dy dü bào dam phic vi tM
mi cuc ban dâu giá.
b) Phi.rong an dAu giá khà thi, hiu qua.
c) Nàng 1irc, kinh nghim và uy tin cüa t chirc dAu giá tài san:
- Co Quyêt djnh thành lQLp cüa cAp có thAm quyn ho.c GiAy chirng nhn
dang k' kinh doanh và däng k9 hot dng vii Sâ Ti.r pháp tinh Tuyên Quang.
- Co thi thiêu 02 dAu giá viên dang hoat dng thithng xuyên ti don vj.
- DAu giá viên tham gia bào hiêm trách nhim ngh nghip theo quy djnh.
- Co dy dü chirng chi hành ngh dAu giá.
- The Dâu giá viên.
- Co näng 1irc kinh nghim trong dAu giá quyn sr ding d.t và dã dAu giá thanh.
d) Thu lao djch vi dAu giá, chi phi dAu giá tài san phü hqp: Can Thông
tix so 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 cüa B Tài chInh quy djnh khung thu lao
djch vv dâu giá tài san theo quy djnh ti Lut Dâu giá tài san, don vi dê xuât
mirc thu lao djch vv dâu giá ci the.
d) Co ten trong danh sách các t chüc dAu giá do B Tr pháp cong b&
6. HO sodangk' gôm 05 b,ciithê:
- Van bàn d nghj cüa T chrc dAu giá.
- Ho so näng hrc:
+ Các tài lieu phài dóng thành quyn, trong do các van bàn do don vj phát
hành phãi k, dóng dâu do.
+ Các van bàn pháp 1' nhi..r Giây chng nhn dàng k kinh doanh, chirng
chi hành nghê dâu giálthé dâu giá viên... phài là bàn sao ching thirc.
+ Các tài lieu khác th hin kinh nghim hiu qua trong dAu giá quyn sir diing tt
- Phuong an dAu giá và mrc thu lao djch v1i dAu giá.
7. Th&i gian, dja dim np h so dang k' tham giá th chirc dAu giá
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- Thi gian tip nhân ht so:
+ Tr 7 gi& 30 phüt ngây 1 7/3
/2021 dn 16 gRr 30 phôt ngây 23/3 /2021
(trong già han/i chIn/i).
+ Ngu&i dn np h so
phãi mang theo giy giâi thiu và giy chthig
minh tht.r nhán dan. Ho so
dâ np dé dAng k tham gia không drcic hoàn trá 1i.
- Dja dim np h so: Trung tam phát trin qu5 dt thành
pM
(To 9, phtrang An Tu&ng, thành phO Tuyên Quang, tin/i Tuyên Quang).Tuyên Quang
Các t chCrc du giá tâi san có nhu cu tIm hiu thông tin chi tit vui lông
lien h: Trung tam phát trién qu dat thành phô Tuyen Quang; Da chi: To
9,
phLrông
lien
h: 02An Tr&ng, thành phô Tuyên Quang, tinh Tuyen Quang. (So din thoai
073.811.790 hoc bà Triêu Thj D Phixong: 0985.991.881).
Uy ban nhân dan thành pM
Tuyên Quang trân tr9ng thông báo./. ti-

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TICH

Noi nhân:ji'
- UBND tinh
Thtrô11gtrI,rcThanhy
(Báocao);
- Thtrông trirc HDND thành phô
-S&lLrpháp
- ChCi tjch UBND thành phô;
- Các PCI UBND thanh pho;
- Các phông TN & MT, Ti.r pháp, TC - KH,
QLDT thành phô;
- Trung tam phát trién qu9 dAt thAnh pho;
UBNDcácxA,phyng;
- Irung tAm VAn hóa, Truyén thông vA The thao
thAnh phô (dé thông báo);
- Cong thông tin din ttr quôc gia ye dAu giA
tài sAn (dé dAng tin);
- Trang Thông tin din tCr cüa UBND thành phô
(dédAngtin);
- CVP, cAc PCVP HDND và UBND thành phô;
- Chuyén vién TNMT;
- Lt.ru VT. (L-30).

To Hoàng Linh
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