
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Thc 1p - Tip' do - Hnh phüc 

S& 193/TB-UBND TP. Tuyên Quang, ngày 16 tháng 9 närn 2022 

THÔNG BAO 
V vic llya chQn t chfrc u giá quyn sü' ding dt d thic hin giao dt 

có thu tiên sü' dung dat trên da bàn thành phô Tuyên. Quang 
ti phiên dâu giá dt 2 nàrn 2022 

Can e'O Lu.t fMt dai ngày 29/11/2013; 

Can cfr Lust  Du giá tài san ngày 17/11/20 16; 
Can ccr Thông tu lien tjch s 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 

04/4/2015 cüa BTài nguyen và Môi tnr&ng và B Tu pháp quy djnh ye vic to 
chirc thirc hin dau giá quyên s1r diing dat dê giao dat có thu tiên scr dyng dat 
hoc cho thuê dat; 

Can cir Thông tu s 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 cüa B Tu pháp 
huó'ng dan 1ra ch9n to chirc dâu giá tài san; 

Can ctr Quyt djnh s 482/QD-UBND ngày 12/9/2022 cüa UBND thành 
phô ye vic phê duyt Phuang an dâu giá quyên sir dyng dat dê thirc hin giao dat 
có thu tiên si~ dçing dat trên dja bàn thành phô Tuyén Quang tai  phiên dâu giá 
dot 2 näm 2022; 

Can cir Quyt djnh s 483/QD-UBND ngày 12/9/2022 cia UBND thành 
phô ye vic Quyêt djnh dâu giá quyên s ding dat dê thc hin giao dat có 
thu tiên sü d1ing dat trên dja bàn thành phô Tuyên Quang ti phiên dâu giá dçt 
2 nàm 2022; 

Uy ban nhân dan thành phô Tuyên Quang thông báo: 
1. Ten, dja chi cüa ngl.r&i Co tài san du giá: 

- Ten don v: Trung tam phát trin qu dt thành pM Tuyên Quang. 
- Dja CM: T 9, phuông An Thông, thành pM Tuyên Quang, tinh Tuyên Quang. 
2. Ten tài san, so luçng, cht lucing cüa tài san du giá: (53 16 d&). 

- Quyn sr dçing d& 20 lô d.t tai  Khu dan cu Tn Phát, phumg jT  La, 
thành phô Tuyên Quang. 

- Quy&n si:r ding dt 19 10 d*t t.i Khu dan cu t 13, phix&ng Tan Ha, 
thành phô Tuyên Quang. 

- Quyn s1r diing dt 09 lô dt tai  Khu djch vi thucing mai (chg) và khu 
dan cu phuông ç7.  La, thành phô Tuyên Quang. 

- Quyn sü dmg dt 05 lô dt t?i  Khu dn cu Z 113, phuông Dei  Can, thanh 
pM Tuyên Quang (Quy hoach Trii s UBND, tram Y tê và khu dan cu Cong ty 
TNHH mt thành viên ca khI hOa chat 13 thi trãn T Binh, huyn Yen Son). 

UY BAN NHAN DAN 
THANH P110 TUYEN QUANG 
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3. Giá khói dirn cüa tài sn du giá: Theo Quyt djnh phê duyt giá khôi 
dirn du'gc UBND tinh Tuyên Quang phé duyt. 

4. Hmnh thirc dâu giá: Dâu giá bang hinh thirc bô phiu gin tip. 

5. Tiêu chi 1ira chçn t chirc d.0 giá tài sn (theo £iê'u 3 và Phic lyc I ban 
hành kern theo Thông tu' so 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2 022 cz?ia Bç5 twpháp). 

a) Ca s& v.t ch.t, trang thit bj cn thit bào dam cho vic d.0 giá di vói 
tài san dâu giá, ci the: 

- Co Tri s& d.i din trên dja ban finh Tuyên Quang. 

- Co dja chi rô rang, trang thit bj, dimg ci d.y di:i bào dam pliçic vii t& 
mi cuc ban dâu giá. 

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

c) Näng lirc, kinh nghirn và uy tin cüa t chác dAu giá tài san: 

- Co Quyt djnh thành 1p cüa cp có thm quyn hoc Giy chüng nhQn 
dng k kinh doanh và däng k hot dng v6i S& Tir pháp tirth Tuyên Quang. 

- Co th thiu 02 d.0 giá viên dang ho.t dng thing xuyên tai  don vj. 
- u giá viên tham gia bão hirn trách nhim ngh ngIiip theo quy djnh. 

- Co d.y dü chimg chi hành ngh d.0 giá. 

- The Du giá viên. 

- Co nng igic kinh nghim trong du giá quyn sr diing dat và cia du giá thành. 

d) Thu lao djch vii du giá, chi phi du giá tài san phü h9p: Can cir Thông 
ttx so 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 và Thông tu so 108/2020/TT-BTC ngày 
21/12/2020 cüa B Tài chInh. 

ci) Co ten trong danh sách các t chCrc du giá do B Tu pháp cong b& 

6. H sa ding k gm 05 b, cii th: 

- Van ban d nghj cña T chirc d.0 giá. 

- H sa nàng 1irc: 

+ Các tài lieu phái dóng thàrth quyn, trong do các van ban do dan vj phát 
hành phâi k, dóng dâu dO. 

+ Các van ban pháp 1 nhi.r Giy chrng nhn däng k kinh doanh, chirng 
chi hành nghê dâu giálthé dâu giá viên... phái là ban sao ch(rng thirc. 

+ Cac tãi lieu khác th hin kinh nghim hiu qua trong du giá quyn str dçmg cik 
- Phuong an d.0 giá và mt'rc thu lao dch vi du giá. 

7. ThOi gian, dja diem np ht sa dang k tham giá t chrc d.0 giá 
- ThO'i gian tip nhn h sa: 

+ Tr 7 giO 30 phüt ngày 19/9/2022 dn 17 gi 00 phüt ngày 21/9/2022 
(tronggi& hành chInh). 

+ Ngi..rài dn np h sa phài mang theo giy giói thiu và gi.y chtmg 
minh thu nhãn dan. Ho sa cia np dê dang k tham gia không du'çic hoãn trã lai. 
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- Dja di&n np h so': Trung tam phát trin qu5 th thnh phô Tuyên Quang 
(To 9, phtt&ngAn Twô'ng, thànhphO Tuyên Quang, tinh Tuyên Quang). 

Các t chirc du giá tâi san có nhu c.0 tIm hiu thông tin clii tiêt viii lông 
lien h: Trung tam phát triên qu5 dat thàn.h phô Tuyên Quang; f)ja clii: To 9, 
phuèng An Tuông, thânh phô Tuyên Quang, tinE Tuyên Quang. (So din thoi 
lien h: 02073.811.790 hoc bã Dinh Thi. Hông Hnh: 0826.263.236). 

Uy ban nhãn dan thành ph Tuyên Quang trãn trçng thông báo.I. 

No'i 
- UBND tinh 
- Thi.rOng tnrc Thanhüy (Báo cáo); 
- Thi.rOng tnrc I-IDND thãrih phô 
- Sâ Tir pbáp 
- Olin tjch UBND thành pho; 
- Các PCT UBND thành ph& 
- Các phông: TN & MT, Tir pháp, TC - KJ-1, 
QLDT thành pho; 
- Trung tam phát triên qu dat thành phô 
- UBND các xä, phi.raiig; 
- Trung tam VAn hóa, Truyên thông vã The thao 
thãnh phô (dé thông báo); 
- Cong thông tin din tr quôc gia ye dau giá 
tài san (dé clang tin); 
- Trang Thông tin din tCr ci:ia UBND thài-ih phô 
(de clang tin); 
- CVP, PCVP HDND và UBND thành pho; 
- Chuyên viên TNMT; 
- Lixu VT. (L-20). 

TM. 11Y BAN NHAN DAN 
CHO TTCH 

To Hoàng Linh 
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