ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỶ HỢP
Sỗ: (QẬ /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quỳ Hợp, ngày x u h á n g 03 năm 2019

THÔNG BÁO
Vê việc lựa chọn tô chức đâu giá tài sản
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Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
^Căn cứ Công văn số 8443/ƯBND-NC ngày 02/11/2018 của ƯBND tỉnh Nghệ
An về việc tăng cường quản lý hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 3011/QĐ-ƯBND ngày 28/12/2018 của ƯBND huyện Quỳ
Hợp về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tổ chức đấu giá quyền
sử dụng 10 lô đất ở tại các khu quy hoạch dân cư thuộc xã Châu Quang, huyện Quỳ
Họp, tỉnh Nghệ An.
Căn cứ Quyết định số 142/ỌĐ-UBND ngày 23/01/2019 của ƯBND huyện Quỳ
Họp về việc phê duyệt giá khởi điểm các lô đất quy hoạch đấu giá tại xóm Yên Luốm,
xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.
ƯBND huyện Quỷ'Họp thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là quyền
sử dụng đất ở tại khu quy hoạch chia lô đất ở xóm Yên Luốm, xã Châu Quang, huyện
Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An như sau:
1 . Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:
1.1. Tên đơn vị: ƯBND huyện Quỳ Hợp;
1.2. Địa chỉ: Khối Tây Hồ, Thị trấn Quỳ Họp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá:
2.1. Tên tài sản: quyền sử dụng đất ở tại xóm Yên Luốm, xã Châu Quang
2.2. Số lượng, chất lượng của tài sản: Có biểu chi tiết kèm theo.
3. Tổng giá khởi điểm: 4.328.223.700 đồng (Bốn tỷ ba trăm hai mươi tám triệu
hai trăm hai mươi ba nghìn bảy trăm đông chăn) (Chỉ tiết theo 'biêu đính kèm).
4. Tiêu chí lựa chọn tố chức đấu giá tài sản như sau:
Theo bảng tiêu chí và thang điếm chấm lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng
đất trên địa bàn huyện Quỳ Hợp ban hành theo Quyêt định số 354/QĐ-ƯBND ngày
07/03/2019 của UBND huyện Quỳ Hợp vê việc Ban hành bảng tiêu chí và thang điểm
chấm lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất quy hoạch đấu giá tại Xóm
Yên Luốm, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (có bảng tiêu chí và thang điểm kèm
theo).
5. Thời gian, địa điếm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
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5.1. Thời gian nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa
chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính).
Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu
điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc thông báo).
5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: UBND huyện Quỳ Họp (Phòng Tài chính - Kế hoạch)
Số điện thoại: 0904983995). Địa chỉ: Khối Tây Hồ, Thị trấn Quỳ Họp, huyện Quỳ
Họp, tỉnh Nghệ An.
ƯBND huyện Quỳ Hợp thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn
tỉnh Nghệ An biết và đăng kỷ.l.ỉệệT'
Noi nhân:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

- Trang thông tin điện tử huyện Quỳ Hợp;
- CT, các PCT;
- Phòng Tư pháp;
- Phòng Tài nguyên &MT;
- Phòng Tài chính - KH’
- Lưu VT;
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UBND HUYỆN QUỲ HỢP
TIN VỀ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ
. (Kèm
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^Vùng quy hoạch

Diện tích

Giá /m2

Giá khởi điểm

1 09 vị trí 1

216

1.230.000

265.680.000

2 10 vị trí 1

216

4.200.000

907.200.000

3 01 vị trí 2

182,91

1.350.000

246.928.500

182,23

1.230.000

224.142.900

182,27

1.230.000

224.192.100

263,24

1.230.000

323.785.200

263,03

1.230.000

323.526.900

8 6 vị trí 2

263,27

1.230.000

323.822.100

9 7 vị trí 2.

263,8

1.230.000

324.474.000

306,44

3.800.000

1.164.472.000

4 2 vị trí 2
5 3 vị trí 2
6 4 vị trí 2
7 5 vị trí 2

Khu quy hoạch chia
lô đất ở xóm Yên
Luốm,-xã Châu
Quang, huyện Quỳ
Hợp

10 8 vị trí 2
9
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Ệuỳ ỉỉợp, ngùyOỷỉháng 03 nam 20 Ị9
Q u y ÉT ĐỊNH

Ban hành bàng tiêu chí và thang điếm chấm lựa chọn tĂ chức đấu giá quyền ặir
dụng đẩt các lô đal quy hoạch đấu giá íại Xóm Yên Luốm,
xà Chấu Quang, hu vện Quỳ Hợp
ỦY BAN NHẮN DẢN HUYỆN QUỲ HỢP
Căn cử Luật Tồ chức chính quyền địa phương ngáy 19/06/2015;
Căn cứ Luật Đất dai ngày 29/1 ỉ/2013;
Căn cứ Luật Đẩu giá tài sân 2016;
Căõ cứ Công vãn số 8443/UBND-NC ngày 02/11/2018 cùa UBND tỉnh Nghệ An
vệ việc tăng óường quản lý hoạt dộng dâu giá quyen su dụng đất trôn địa bàn tỉnh;
Xét dề nghị của phòng Tài chính và Kế hoạch,
QUYẾT ĐỊNH:
Hiền 1, Ran hành kèm theo Huyết dinh này bảng tiêií chỉ và thang dì ôm chấm Ịựíì
chọn tổ chức dâu giá quyển sử dụng đẩt các lô đạt quy hoạch đầu giả tại Xóm Yên
Lu ốm, xâ Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (có bang íièu chi và thang điểm kèm theo).
Điều 2, Quyết đỉnh có hiệu lực thi hành ke từ ngày ký.
Diều 3. Chánh Văn phòng tTBND huyện, Trường các phùng ban; Chu tịch
UBND các xã, thị trân và các đon vị lièn quan chịu trách nhiệm thi hành Quyểt định
này./,
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- So Tư pháp (đế b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBNĐ;
- Các phòng ;
- Lưu: VT.

BẢNG TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIÉM CHẤM LỤ A CHỌN TỎ CHỨC DẢU GIÁ
QUYỀN SỨ DỤNG HÁT
(Thangđiểm 100 điềm)
(Ban hành kèm theo Quyết định số J ty/QĐ-ƯBND ngày ũỉfồ 3/20 ỉ 9 cùa UBND huyện
Quỳ Hợp)

1. Có tên trong (lanh sách các tồ chúc đấu giá tàỉ sản do Bộ Tir pháp công
hố: Đây là tỉéu chí không lính điểm nhưng ià điều kiện bắt buộc,
2, v ề Tồ chức bộ máy, nhân sự: 10 điểm.
2. i. Tổ chức đấu giá có đề án tổ chức hộ máy Lãnh đạo, kể toán, nhân viên, kho
quỹ**.: 04 điểm.
2.2, Sổ lượng Đấu giã viên của Tổ chúc dầu giá:
- Tổ chức đấu giá có từ 01 dển 02 dấu giá viên: 02 điểm,
- Tồ chức đấu giả có từ 03 dển 04 dấu giá vién: 04 điểm.
- Tồ chức đấu giá có từ 05 dầu gỉá viên trờ lên: 06 điềm.
3. v ề Trụ sơ, đùi điềm làm việc của Tố chức dâu giái 15 (liêm.
3.1. Tồ chức đầu giả có trụ sờ. hoặc thuê mượn trụ sờ. địa điểm làm việc ôn
định: - ■
- Có diện tích trụ sỏ làm việc dưới 200m2: tối da 02 điểm.
- Có diện tích tru sứ làm việc từ 200m: dến dưới ] OOOnC; toi đa 04 đièm.
- c ỏ diện lích trụ sơ làm việc trên 1OOOm2; 06 díẻm.
3.2* Trụ sở, địa điểm làm việc có hội trường dấu giá:
- Hội trường dấu giá dưới 100 chồ ngồi: 01 diêm.
- Hội trường đểu giả trên 100 chỗ ngồi: 03 điểm,
3.3. Hộ thống tường bao quanh khuôn viên hội trường ló chức cuộc dâu giá (tình
theo chiều cao của tường bao xảy hoặc bằng song sắt): 05 điẻm.
+ Chiều cao từ 02 m trơ lên: 05 điểm .
+ Chiều cao 1,5 m đển dưới 2m; tổì da 03 đicm.
+ Chiều cao dưởỉ l,5m: 0! điểm.
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3.4. Có kho lưu giừ hồ sơ: ÓI điểm.
4. Vc phương tiện, trang thict bi phục vụ đau giá: 10 điểm

4.1. TỔ chức đấu giá trang bị đầy đù trang thiết bị phục vụ dấu giá: mảy vi tính,
mảy chiểu, đồng hồ tính thời gian bò phiếu, loa phát thanh mì ni: 05 diêm,
- Có dủ cà bấn thiết bị nêu trên: 05 điểm.
- Thiếu 01 thiết bị: 3 điềm.
- Thiểu 02 thiết bị: 1 điểm,
- Thiểu 03 thiết bị: 0.5 điểm*
- Không có thiết bị nào: 0 điểm.

4,2. Trang bị hệ thống Ẹamera an ninh giám sát tại cuộc đấu giá: 05 điểm.
- Camera có từ 10 mắt trở lên: 05 điểm,
- Camera có từ 05 mắt đến dưới 10 mắt: tối đa 3 điểm.
- Carriera cỏ từ 04 mắt trờ xuống: tối đa 02 điểm.
- Không có Camera: 0 điểm.
5. v ề nâng lực kinh nghiệm đấu gỉá của tó chúc đấu giá tài sản, đấu giá
viên: 25 điểm.
5.1. Kinh nghiệm về thời gian hoạt động của lồ chức đầu giá tài sàn: 10
dicm.
- Tô chức dâu giá có hoạt dộng đau giá dưới 5 nàm: tối da 02 di Ếm.
- Tô chức dấu giá có hoạt động đấu giả từ 5 năm đến dưới 10 nãm: tối da 04
điềm.
- Tổ chúc đau giá có hoạt động đau gíấ từ 10 năm đến dưới 15 năm: ĩốỉ đa
06 điểm.
- Tổ chức dấu giá cỏ hoạt động đấu gìá rừ 15 ụãm đến rìưóì 20 năm: tổí đa
08 diẻm.
4 TỒ chức đẩu giá có hoạt dộng đau giá trcu 20 năm: 10 điểm.
5.2. Kinh nghiệm của đấu giá viện (tính trung bình cộng ẹủa tất cà đau giá
viên của tổ chức đẩu giá); 05 điểm
- Dưới 02 năm: tối đa 01 điểm.
- Từ 02 nãm đến dưới 04 nam: tối đa 02 díẻm.
- Từ 04 năm đến dưới 06 năm: tối da 03 dỉếm.
- Từ 06 năm đến dưới 08 nam: tối da 04 điếm.
- Trên 08 năm: 05 điểm,
5.3. Năng lực về hiệu quá dầu giá: 10 điểm,
Chênh lệch (%) giá trụng đâu giá so vói giá khởi dĩêm bình quản cùa tât cà
các tài sàn đấũ giả thành tronc 02 năm liền kề trước dó cho đến thời điểm thông bảo
công khai của ƯBND cáp huyện về việc dấu giá quyền sử dụng đất dề lựa chọn tố
chức đau giả:
- Chưa đấu gìá cuộc rào: 01 díẻm.
- Dưới 6%: tối da 02 điểm.
- Từ 5% dán dưới 10%; tối da 03 dicm:
- Từ 10% đcn dưới 15%: tồi đa 04 điểm.
- Từ 15% đến dưới 20 %: tối da 06 điểm.
- Từ 20 % đến dưới 30 %: tối đa 08 điốm,
- Từ 30% trờ lên: 10 dicm
6, Nâng lực hồ sơ đấu giá: 05 điểm
6. í . Tồ chức dấu giá có báo cáo tổng hợp doanh số hảng năm: 02 dìểm

6.2. Tố chức đâu giốdà thục liíộn tôi thiêu 03 hợp đống dịch vụ đâu giá cỏ
giá trị tương đương với quy mô quyền sứ dụng đât cấu giá mà tổ chức đau giá
nộp hồ sơ tham gia lựa chọn: 03 diêm.
7. Phương án đau giá: 10 đỉcm.
7 .1. TỔ chức đẩu gíá xây dựng được phương án đáu ữiá: 04 điểm.
7.2. Tồ chức dấu giá có giải pháp dấu gíá đám bảo lính klìà thi, hiệu qua: 03
điểm.
7.3. To chức đấu giả xâv dựng, tỏ chức thực hiện đấu giả bằng hình thức trà
giá giần tiêp hậc đâu giá trực tuyên: 03 ctiêm.
8.

Uy tín của tổ chức đấu giá: 1(1 điểm
8 . 1. Tổ chức dấu gí á, đâu giả viên không ví phạm pháp luật tròng hoạt động
bán đấu giá; đâ được UBND tỉnh, UBND cẩp huyện và các Sờ, Ngậnh khen thưởng:
10 điểm.
8.2. Tổ chức đẩu giá, đẩu giả viên không vi phạm pháp luật, chưa bị xử ly vi
phạm hành chính trong hoạt động bán đau giá; 08 điếm.
8.3. Tổ chức đẩu giã, dấu gìá víẻn đã vi phạm pháp luật, bị xừ lý vi phạm
hành chính trong hoạt động bủn đấu giả 0 1 lần: 03 điểm.
8.4. Tổ chức dầu giá, đẩu nia viên đà vi phạm pháp luật, bị xử lỵ vi phạm
hành chính tronn hoạt động bán đấu giá từ 0 1 lần trớ lén: 01 diếm.
8.5. Tổ chức đẩu giá cỏ dấu giạ viẾn dã bị xử lý hình sự trong hoạt động bán
đâu giá: 0 đi Êm.
9 ị Xây dựng mức thù lao đấu giá tài sản íiọp lý: 05 diểm
9.1. Tồ chức đau giá xây dựng Thù lao dấu giá dạt mức tý iệ dưới 70% so
với Thòng tư 45/2017/TT-BTC: 0o điếm.
'
9.2. Tổ chức dấu giá xây dựne Thù lao đau giá đạt múc tỷ lệ 71% dcn
85% so với Thông tư 45/2017/TUBTC: 04 điềm.
9.3. Tồ chức đẩu giá xảy dựng Thừ lao đấu giá đạt mức tý lộ 86% dcn
100% so với Thòng tư 45/2017/TT-BTC: 03 điềm.
10. Phương án bao vệ an ninh trật lự phiên dâu giá: 10 diêm,
10.1. Tổ chức đấu dá xâv dụng phương ản đảm bào an nính trật tự phục vụ
cuộc bán dâu giá: 04 diêm.
10.2, Có phương án phối họp với Công an huyện; UBND xà và Còng an xà
trong việc dâm hảo an ninh trật tự cho cuộc bán đàu giá: 06 điểm.
Lưu ý: Khi nộp hô sơ đố tham ỆỈa lựa chọn Tò chức dâu giá phài có hô sơ,
giấy tớ liên quán để chứng minh và phải chịu trách nhiệm ve tính trung thục của liồ
sơ, giấy tờ đã cu nu câp.

