UBND THANH PHO VTNH YEN
PHONG TA! CHINH KE HOICH

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
We 1p Tir do Hanh phñc

SW./TB-TCKH

Vinh Yen, ngày6. tháng 10 nám 2020

-

-

-

THÔNG BAO
Ve vic 1ra ch9n to^ chIrc du giá QSD dt d& v(Y'i 05 ô dt thuc khu dan
Cu Bão San, phu&ng Lien Bâo, thành phô VTnh Yen.
Can cLuçtDá'u
á'
giá tai san so' 01/2016/QHJ4 ngày 17/11/2017,
Can cz- Quyet djnh so 988/QD-UBND ngày 24/4/2020 cia UBND tin/i v

vic phê duyçt giá khái diem dê dáu giá QSD dt tai phuàng Lien Báo, thành
ph0 J'Tnh Yên,
Can ci Quyêt djnh sO 108/QD-UBND ngày 20/01/2016 cia UBND than/i
phO T/Ynh Yen ye viçc phê duyt diêu chinh quy hogch chi tiêt 1j' le 1/500 khu dan
cit Báo Son, phwàng Lien Báo, thành phO Vinh Yen;
Can th Quyet djnh sO 601/QD-UBND ngày 20/3/2020 cña UBND thành
phO Vinh Yen ye vic phê duyt phuv'ng an dáu giá quyên th dung dat dói vái 28
0 dat thu5c khu dan cit Báo Son, phwOng Lien Báo, thành phO Vnh Yên,
Cán c& Quyêt djnh sO 717/QD-UBND ngay 31/3/2020 cza UBND thành
phO Vinh Yen ye vic dáu giá quyên st dung dat dói vói 28 0 dat thu3c khu dan
cit Báo Son, phitông Lien Báo, thành phO Vinh Yên,
Can cz'r Quyêt djnh sO 923/QD-UBND ng6y19/4/2019 cüa UBND thành
phO ye vic giao don v/tO chtc thyv hin vic dâu giá QSD dat trên dja bàn
thànhphO Vnh Yen,
Phông Tài chInh KH thông báo lira chn to chirc ban dâu giá QSD dat
doi vâi 05 ô dat thuc khu dan cix Bâo San, phtthng Lien Báo, thânh phô VTnh
Yen, cu the nhix sau:
1.Ten, dja chi cüa tO chi'rc có tài san dâu giá: UBND thành phô VTnh Yen,
dja chi: So 9, dung Lé Lqi, phix&ng TIch San, thành phô Vinh Yen, VTnh Phiic.
Ten, dja chi dan vi duqc giao nhim vi to chüc thirc hin vic dâu giá
QSD dat: Phông Tài chInh KH thành phô VTnh Yen, dja chi: So 9, duäng Lê
Lçii, phithng TIch San, thành phô Vinh Yen, Vinh Ph-dc.
2. Vi trI, din tIch, giá khâi dim cüa ô dat dâu giá:
-

-

-

Tong
STT

Khu virc, vi trI

din tIch
(m2)

GU khôi
diem
(dim)
2

Tong giá khoi
1
di71m (dông)

Các thfra dt tip giáp 01 mt
1

dtrrng quy hoch 11,5m

-

Tü 6 Li-i den Li- 5

652

17.000.000 11.084.000.000

Tiêu chi lira ch9n t6 chi'rc dâu gia':
3.
Co co s& vt chit, trang thi& bj cn thi& dam báo cho vic d.0 gia' di
vâi loi tài san dâu giá nêu trên;
-

-

Co phuong an d.0 gia' khà thi, hiu qua;

Thu lao djch vu du giá, chi phi d.0 gia' tài san phü hop theo quy djnh
cüa pháp 1ut;
-

-

Co ten trong danh sách các t 30 chüc du giá tài san do Bô Tu pháp cong

b;
Co nàng lrc, kinh nghim trong cong tác du quyn sir dçing d.t tr 05
nàm trâ len;
-

Co ti thiu 03 Mu giá viên có kinh nghim trong cong tác du giá tài
san tr 03 näm kinh nghim trâ len trong hot dng thuông xuyên ti don vi,
-

Ho so clang 4 bao gm:
4.
-

-

-

-

Van bàn d8 nghj duqc thirc hin;
Ho so näng lirc cüa don vi;
Phuong an du gia' khà thi;
Thu lao djch vii, chi phi du gia'.

5.Thñ gian nh.n ho^ so: T'x ngày clang thông báo dn 16h00 ngày
,1./10I2020 (trong giä hành chInh).
Dia dim np h so: Tai phông Tài chinh K hoach thành ph 0^.
6.
Dia chi: So^ 9, du?mg Lê Lçii, phithng Tich San, thành ph Vtnh Yen,
Vinh Ph-dc.
-

Phông Tài chinh
tham gia thirc hin./.

-

K8 hoch thãnh ph VTnh Yen kinh môi các don vi

Nri nhân:
TT UBND thành ph;
Dãng tâi trên cong thông tin din tü Quoc gia ye
dâu giá tái sin;
Trung Tam Van hóa- TIT&TT thành phô (DAng tãi
trén cong thông tin din tfr thãnh ph 50);
-Li.ru:TCKH.
-
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