
CQNG HOA XA HQI CHU NGH!A VIET NAM 
Bc 1p — Ty do — Hnh phñc 

HO SO MO! DAU GIA QUYEN STY DJNG DAT 

BE LA CHQN NHA BAU TI! XAY DuNG NHA 0 CÁO TANG 

TA! LO CT KHU DAU GIA QUYEN STY DVNG  DAT XA TTY HIEP 

HUYEN THANH TRI TP HA NQ! 

I-là NQI, thãng S näm 2019 



TJBNI) HUYEN TRANS TRI CONG HOA XA HQI CHU NGH!A VIT NAM 
BAN QLDA DAU TTS XAY DVNG Dc Ip - Try do - Hanh phüc 

S6: I6I' /TB-BQLDADTXD Thanh Tn, ngay3O tháng 7 náin 2019 

THÔNG BAO MOl BAU GIA QUYEN SIX DIJNG BAT 
BE LA CHQN NHA DAU Tif XAY DVNG NHA U CAO TANG 

TAI KNU MU GIA QUYEN SIX DVNG BAT XA T15' HIEP, 
HUYEN TIIANH TRI, TP nA NQI 

Ban Quàn I' du an du tu xây dng huyn Thanh Tn, Cong ty cMu giá 
hop danh Lac Vit mM du giá quyên scr dçxng dat dê lirra chpn nhà du ftr xây 
dijng nba a cao thng tai  Jo d&t CT thucc Khu dâu giá quyên sfr dirng dt xã îü 
Hiep, huyn Thanh Tn nhu sau: 

1. Ten dan vj có dt du giá quyên sCr dyng: UBND huyn Thanh Tn 
Don vi du'cyc giao xrr I viêc dAu giá quyn sfr dung dat: Ban Quãn 1 dçr an 

diu tu xây dmg huyn Thanh Tn - Dja chi: So 375 duông Ng9c Hi, fl Vn 
Dián,huynThanhTni, TPHàNi-Dinthoai: 024.36815411 —024.38619211 

Don vi t chüc thuc hiên cuôc dâu giá quyên sü dçing dat: Cong ty dAu giá 
hop dart Lc Viet - Dia chi try s&: Tba nba s' 49 phô Van Cao — phu?mg Liu 
Giai — qun Ba DInh — TP Ha NQi. 

2. Thông tin v 10 cthm&i dugiá quyn scr dung: 
- Dien tIch du giá vâ thu tin sfr dung dat: 7525,8rn2; mt dQ xây dung: 

40%; quy hoach xây drng: 02 thng hm d xe, tang 1 và tang 2 sfr drng cho m'rc 
dIch thuong mai;  tir thng 3 tOi tang 25 s' dyng lam can ho. 

- Giá khôi dim: 20.379.708 dng (Hal mu'o'i tniu ba tram bdy mu'oi chIn 
nghIn bely train linh tarn ddng,)/m2; Butc giá: 300.000 c1ng; Tin d.t truâc: 
20.000.000.000 dèng (Hal mimi ) dSn&; Yêu câu chüng rninh von thuOc so 
h&u cüa nhà dãu ta kbOng thp han: 220.000.000.000 dOng (Hal train hai mwo'i 

dáng,); Tiên mua h so däng kI tharn gia dâu giã: 3.000.000 dErng (Ba tniêu 
dSng,)/bôhso; 

- Hinh thüc sfr dung d.t: Nhâ dâu tu trüng dâu giá quyn sü dimg d.t 
dutic giao dt có thu tin sü dyng dat vói th&i han  sü  dvng  dt 50 nArn k t& 
ngày UBND Thânh ph Ha Ni quyêt djnh phé duyt kOt qua du giá. Ngu&i 
rnua nhà 0 g&n 1in vOi quyn sr dyng dat duvc  sü dyng On djnh, lâu dài. 

- HThh thüc du giá: bO phiu tivc tip nbiêu vông, phuang thüc trà giá len. 
3. Các mc thôi gian thic hien cOng tác dAu giá quyn sfr dyng dt: 
3.1. COng khai hèi so mM dâu giá quyên sfr dyng dat: 
- BAt dãu: Tin ngày 05/8/2019 tói khi kt thüc cuOc  dâu giá. 
- Noi cOng khai h so mi dAu giá: 
± Ban giây cOng Ichai t?i:  Bang tin cüa UBND huyn Thanh TrI, Bang tin 

cia Ban Quãn 1' du an dAu tu' xãy dung huyn llianh Tn; UBND xã Tin Hiëp; 
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+ B s cong khai t?i:  Cng thông tin din tcr cña Sà Tài nguyen va Môi 
tnthng Ha NÔi tai dja clii: http://tnrntnd.hanoi.gov.vn  chuyên rniic dâu giá quyn sfx 
diing dAt; Trén cng thông tin din tü cüa UBND huyn Thanh Tn tai  dja clii: 
http://thath-i.hanoi.gov.vnJthong-tin-quy-hoach-dau-gia. 

3.2. Thôi gian ban h so mäi dAu giá, thu tiên mua ha so môi dAu giá và 
than däng Id tham gia Mu giá: lit ngây 01/8/2019 den 17 giô 00 phüt ngày 
19/8/20 19 (trong gi& hành chinh, tnt ngàyThCr BAy và Chü that). 

T?i: Van phOng Ban Quãn 19 dv an du tu xây dmg huyn Thanh Tn 
Dia chi: TAng 1 - Nba 3 tAng trong khuôn Viêfl co quan IJBND huyn Thanh 

TrI - So 375 duông Ng9c Hai, thj trAn Van Din, huyn Thanh Tn, TP Ha N'i. 
Nba Mu Pr tham gia Mu giá có S 1ra ch9n hInh thCrc n'p don ti-crc tip 

hoc gin bang thu bâo dam dn Ban Quãn 19 dci  an Mu tu' xây d'jng huyn Thath 
Tn. 

Trong trieông hQp don dáng Id gal bang tine baa darn: Th&i gian nç5p don 
dicçc xác din/i  là th&i diii Ban Quán 15' c4 an du tie xáy dyng huyên Thanh Ti-I 
tiép nhdn tine báo dam do butt din chuyê'n den. Sau 17 già 00 phit ngày 
19/8/2019, Ban Quán l5 c/yr an dcu tic xáy dyng huyn Thanh Tn khóng tiêio  nhç2n 
don dáng kI cia nhà du tic và không ch/u b4t Id tnách nhirn nào vol các don dO. 

3.3. Th&i gian nOp  tin dt truót: 
Nhà Mu Ut tham gia Mu giá nQp tiri dt tru,&c bang ti&i mt tai  Kho bc 

Nba nuOc Thaith TrI hoc chuyn khoan vào tâi khoân Ban Quãn 1 dr an Mu ür 
xây dirng huyn Thanh Tn, lAy XáC nhan dâ nQp dU s tin và nQp citng hi so di 
dàng id Mu giá .trong gi6 hãnh chmnh tcr ngây 19/8/20 19 tói tnrót 11 gi& 00' ngày 
2 1/8/20 19. 

- Tãi khoãn np tiEn dat tnró-c nhu sau: 
+ Ten tâi klioân: Ban Quán 19 dir an dAu Pr xây drng huyn Thanh Tn; 
+ S tai khoân: 3713.0.1025587.00000 Tai: Kho bac Nhà nuoc Thanh Tn; 
+ NQi dung: Whà ddu tie) np tin dt trucyc tham gia Mu giá quyAn sin dcing 

dAt d xãy drng nba ô cao tAng ti lô CT khu du giá quyAn sir drng dAt xã TinJ4ip. 
(Các tnzedng hcip Ban Quán 15' c4 an dáu tie xay dy-ng huyçn Thanh Tn nhgn 

dzeçic thông tin chuyê'n khoán tien dgt tntro'c tharn gia dd'u giá sau 1] già 0' .ngày 
21/8/2019 sê không du'qc cong nhqn là c/a np dñ thành phdn ho sa tharn dyr dáu 
giá và khOng c/tea vào danh sách xét diu kiçin nhà du tic tharn gia ddu giá.) 

3.4. Th'fvi'gian huOng dn cho nba dutu' däng ki tham dv dâu giá tâi thàm 
thuc dja ti thCra Mt Mu giâ: Dung 16 gibngày 16/8/2019, nhà Mum tham dir 
Mu giá có thu cAn xem thgc dja có n4t t?i  Ban Quãn 19 dv an dâu Pr xây dvng 
huyn Thanh Tn d xem xét thuc dja theo quy dinh. 

3.5. Thôi gian than ha so tham dr du giá: Trong gi bath chInh tin ngày 
19/8/2019 toi 11 gi& 0 phüt ngày 2 1/8/2019. 

Dia diam nhân ha so tham dv dAu giá: TAng 1 Nba 3 tang trong khuôn 
V1fl Co quan UBND huyn Thanh Tn - S 375 throng Ngpc Hôi, thj ti-an Van 
Din, huyn Thanh Tn, TP Ha Nôi. 
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3.6. Th&i gian xét diêu kinnguäi tharn gia dâu giá: T& 14 gi dn 17 gi 

ngây 2118/2019. 
3.7. Th&i gian t chüc cuOc  du giá: Ngày 22/8/20 19 (khung giô bu& sang) 
Dja dim: Tai Hôi tru&ng UBND huyn Thanh Tn. 
IClith rnôi cáo nhà dAu tu 06 dii diu kiin tói tham dv! 

N4 girl: 
- Sc Tài nguyen và MT Ha Nôi; 
- UBND huyn Thanh TrI (dC blc); 

- PhOng Van boa & Thông tin Huyn; 
- UBND xa Tir Hiêp; 
- Trung tarn van bOa thông tin vâ the thao Huyn; 
- Cong ty dâu giá hcip danh Lac  Vit; 
- Cáo phuong tin thông tin dai  chüng; 
- Lirn VT, CBKTmU- - 
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• Q1JYETDNH 
V vic pM duyêt thr an dth tar xãy dp 14 

Xy dlrLrng fin thug ll thuât khu Oat dam gflá qmn 
xã Tfr Hip, huyn Thaub In. 

UY BAN NHAN DAN THANH PRO HA NQ1[ 

Can ouir Luãt to chüc 1-Iôi dOng nhân dan và US'  ban nhân din ngày 
16/11/2003; 

Can cui.Lut Xây dmg 2003; Luât sfra di, bo sung mt sO diu cnn cáo 
LuftL hen quan den dâu tu xây dipgcä bàn cña QuOc hôi lchoá XII, ICS'  hpp thur 5 
so 38/2009/QHl2 ngày 19/6/2009; 

Can cur Nghi ctinh sä 83/2009/ND-CP ngày 15/10/2009 cuita ChIn1 phuh ye 
sura dOf, bO sung môt s then Nghi dnh sO 12/2009/ND-C? ngây 12/02/2009 cüa 
C1.Iuh phi ye quán 19 d an an tu xây dimg cOng trinh; 

Can cr Nghj dnh s 12/2009/ND-C? ngày 12/02/2009 càa ChIrd phñ VO 
quán 19 clu an dii tu xây dung cOng trmnh; 

Can cuir Nghj dnia s 112/2009/ND-C? ngày 14/12/2009 cüa Chinh phü YC 
quán 19 oh phI dãu tu xây ding cOng trinh; 

Can cur Thông U s 03/2009/fl-BXD ngày 26/3/2009 cüa B Xft 
Quy dnh oh tiCt môt so nOi dung cOaNghj diab 12/2009/ND-C?; 

Cn cuir Thông tu sO 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 oàa B Xy clçrng 

I1LrOng dan 15p va quàn 19 chi phi dãu tu xày dung cOng timE; 

Can cuir Quyt dinh s 09/2012/QD-UBND này 21/5/2012 con UJ3ND 
Thàri.h pho Ban hành Ouy dinE môt sO no dung ye quàn 19 dãu to và xay dung do: 
vuiri cáo do an dâu in trOn dia bàn thànhphO HàNi; 

Cáo oLin cuir pháp 1-9 IcJiáo çô liOn qu.an: 

Quyt dinE  s 643 3/QFi-UBND ngày 09/t2/2009 JBNDThOrdi pM phO 
duyL onE tnuoig dâu U dii an Xây dung ha tang k thut khu (IOu giá quyôn sil' 
dung dat Ui xa I a i-Iiêp, huyn Thann In; 

- Quyt diTh. s 31/QD-UBNDngOy 16/3/2012 cña UThànE ph phC 
duyt KO hoçoh thtc hin cáo dv an (IOu giá quyOn si dung dat ttên tha bàn thành 
pLO FIONi nñm 2012; 

- Bàn ye Quy hoach Lông mat bAng t9 lê 1/500 dr an Xãy dijng h w.g 
Lhu1I.Lhu dii giLl cjuyOn sil dung dOt tai xO Tiir I-lieu, huyCn Thanh Tn dO dupe 



UBND huyn Thah.h ili châo Lhu2 ngây 1:0/9/2011; 

- Xét dé nghi cuatTND huyñ Thai Tn tai Ta tnmnh so 108/TTr-UBTD 
ngày 23/8/2012 va Báo cáo kêt qua thm din1.:'3fjBC-JCHiJT ngáy / /i0/20i 2 

cüa So' 1(0 hoach  và Dãu tn, 

QUYIIIJT WNH: 

Diuii Ti: PhO duy6t du an du lii xây dvng cong trInh Xây dung ha tflng 1c 
thut kim du giá qüyn sü thing dât1i xã Tü I-1ip, huytn Thanb TitvOi cáo nc°i 
dung chñ yu saii: 

1. TOn du an: Xây dmg ha thng k9 thut khu du giá quyên sü dvng dAt tai 

xã Ti FIip, huyn Thanh TrI. 

2. Chü dAu tuf IJBND huyn Thanh Id. 

3. T6 chirctu vn lap dii an: 

- Phn ha tkn: COng ty Cè phAb Xây thing HIP. 

- PhAn cAp din: COng tj C6 phAn fAu tn phát frin Hung Thjnh 

4 Gin niiiêm Up dii an: K six Hoang Trurig HiOu. 

5. Muc tiOu dAu tu xày dung: Xây dvngdng bO ha tang k3' thut khu dOt tai 
xã Ti Hip, huyn Thanh Id dO phiic vçi dâu giá quyOn sü thing  dat tao ngun 
von xay thing  cä so' ha tang. 

6. NOI dung vá quy mO dAu hi xây thing  grn các ni dung chñ.yu sau: 

Xãy dung d6ng b ha tAng k thuât khu dAt dOn giá, g6rn: Giái phónig ni.t 
bAng, san nn, duäng giao thông nôi bO, he via, h thông cAp, thoM nuoc, Ii 
tb6ng cp din, d13n chiOu sang, cay xania... thco bàn ye Quy hoach tOng mt 
bng t' 13 1/500 dã duac UBND huyn Thanh tn chap thun ngáy 20/9/2011 

7. Dja diOrn xây xng: Xä To' Hiep,  huyn Ihanh Id, Ha NÔI. 

8. Din tich sü c1ing dAt: Tang din tich khoáng 49.460m2, ftong dO: 

- 

-. 

- Then tIcli dAt daäng ni bO: . 15.309 m2  

- DiCn tich dAt duäng giao thông (mat cat ~13,3m): 6.028 m2  

- DOt giao dO lam duang vOn di On: 1.598 m2  
(gico quán 1) thi gidi phOng ;n bàng, .thy 4ng ththng v/to 
du thi't icg)êt dc41 IthOng x dyng cong frmnh vh 731101 bàn gico 
id IC/ti Thành ohO hic he i/n 02& cuOng iheo qi hcoch 
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Then tIch dAt &: 25.428 in2  

Then tich dAt cOng cOng: 7125 in2  

± Dit cOng trmnh cOng cong 1. 358 172 2  

± Dde nhà era: 4.067 172 2  

- Dde cay xanh: 1. 700 172 2  



5. Phuong xäy dung (thiêt he c sO): Gôrn cac nA cung Hiü y  sau: 

- San ilCn: San nn toàn ho Ichu dSt, ui CIc dOo va 0210 d ihit kr *io 
CpI7 hoich. 

- DuOng giao thông: 
-F Xâydung via he yà môt phn lông duông cüa tuy€n duông 325m phia 

DOng Bão dii au (phân nãm trong rank giOi dp thn). 

± fly dijng cáo tuyn duông giao thông cô mt cat ngang quy hoach 
B13,5m (tong chiCu dài khoáng 519ni) và B=11;5na (tong Chiêu di lchoàng 
872m). 

- Xây dvng .un duông, mat duàng kt câu be tOng nhra, via, he; H thông 
cap - thoát undo, cñia hoà; H th&ig cp din, tr?m biSn áp, chiéu sang. 

(Chi tit piwong tin xdy dyng theo Thiét k co s& dU'Q S& X6y dçng thorn 
gb) ICIen thcz;i dKzh tzi van bdn s22/SXD-T ngày 04/01/2012) 

10. Loai, cp doug trinli: Thuc hiên theo quy dnh tai  Kiioán 1 Diu 1 Nghj 
dnh so 49I2Q03/NF*CP ngày 18/4/2008 cilia Chinh phil'. ye sña dOl, ho sung 
sO diet ca Nghi dinh sO 209/20041ND-CP ngáy 16/12/2004 cüa Chinli phü ye 

qun 19 chat hang cOng trInla xây dung và Quy chuân lc thu.t quOc gia vO phân 
thai, phän cap cOng tdnJi xa9 dung dan dung, cOng nghip và h. tang k9 thut dO 
thj c1oBô Xáy dung ban hank kern theo Thông In sO 33/2009/TT-BXL) ngày 
3 0/9/2009. 

11. Phumig an bi thuOng h6 Ira và tai dtnh  cu: Tlwc hin bi thuäng ho trg 
vá tái ctinh on theo cáo quy dixiE hiên hành cilia Nba undo va Thank phil 

12. TOng mc du bi cüa dr an (khái loan): 114.339 Triu thig 

Trong dO: ' 

- Clii phi xãy dung: 52.3 76 Triu dOug 

Clii phi bi thuOng, h tr và tái djnh cii: 

Clii phi thit b: 

Chi phI quán 19 dr an: 

Ciii phi In vn dii In xây dvng: 

Ch phi khác: 

Chi phi dirt phdng: 

45.284 

1.88 8 

900 

2.943 

552 

10.396 

Tridu doug 

Triu dOn.g 

TriCu dOug 

Triu dOug 

Trieu dOug 

Triêu dOug 

13. Ngun vn dat tu: Ngân sách Thank phO ilrng truOc (thông qua Qu9 
FLat triOn dat Thánli phO) se duct honk trà tilt nguôn thu dat giá quyCu s"r dung 
uat oua du nk. 

14. Mhih thüc quàn 19 du Cu: Chü du tu trc tip quCn 19 dirt  Cu. 

iS. Thai  gian thuc hin din m: Nárn 2013-2015. 

IDd&n 2. TO oh'.ñc thuc hiên. 

1. T ciic thuc hithi du do: 

TO chc quán U, thuc bin dii Cu du tu theo quydt chub phC duyt, tLiLi thO 



Lilt Xay chsn:, Lull: Dlu :Nlu v lurat uhp hin hlnh, lc Nghi dinh cüa ChinJ: 
pLü, Thông Eu hLvOng dIn cfia cáo Do, Nglnh, cáo quy djnh cüa UBND thnb. phO 
1-il Ni ye quln 19 dr In cilu tu xây dung cOng ErInh, quIn 152 chIt luong oOng 
trirth, quár 19 chi phi dIn ax xIy thing cong trinh, Cáo quy djnh CO lien quan vl 
thisc. blIn gilm sIt, dlnh gil dIu tu; dIm bOo cOng trinh dOu tn có chIt luong vI 
d.6.p i5ng tiCn dO theo clii In duciC duyCt. 

2. TrIch uhiOm cUa Chü d:âu tft; 

- Trong qul trinh ti-iCn khai 1p thit k4 vI dx toIn xIy dijng cOng trinh Ch'S 
dOu Lu tilp tic lciCrn tin, rI oIt phuong In thiCt Ice dIm bOo lira chon phuong 1n 
tOi uu vO lcinh tO k9 thi4t cho Cáo hang rni,ic cOng trhih; dIr' tn tiOt kim,hiu guI 
cao, lthOng dO xly ra langphi, thãtthoIt vOn dIu tu. PhOi h9p vOi chfi dlii flr cüa 
one du an liOn quan dl thông nEat phuoiig an tinOt IcC 1c thult cac hang muc ha 
tIng k? thuât dIm bOo IcOt nOi dông bô he thông h. tIng k thuât trong vI ngoIi 
khu virc dirr In nhIni flIng cao hiu guI dOn tu, trlrth trüng lIp, lOng phi. 

LIrn vic v&i S& Tài nguyen vI Môi tnrông d duac hu&ng dIn thiS tue tu 
hOi dIt theo quy dnh cüa Lut dIt dai. 

- Lap k hoch du thu trInh cIp cO thOrn quyën phO duyt lIm CO sO inn 
chon nhI thIn theo quy dinh. 

- LIrn VIOC viec vOl Qu9 Phát triOn dt cua ThInh hO d4 duot nag vOn dIm 
blo clap ifrng tien do dij In. 

- LIm viCe vol Qu Du at phIt trin Thn  phô vI ole co quan quIn 19, 
don vi kinh doanh thuc ngInh din, nuác dO thông nhIt xlc dinh  phuong In thu 
hO? vOn nng truOc cüaThInh phO vàhoIn frI ngun vOn nag tniâc ny thoo guy 
dinh ad QuyOt ctinh sO 21/2012/QD-EJBND ngIy 14/8/2012 cña UBND ThIrth 
phO; ChuIn xlc iai clii phi dOn ftr h tIng lIm co sO' triOn html dOn gil dIt tho 
guy ctnh hin hInh. 

- T chrc lap, thm dinh, pM duyCt du toIn xIy dvng  cOng trinh vl cuIn 19 
clu phi daLi Ui xay dung theo diSng quy diiil'i tai Ngh dnh sO 112/2009/ND-CP 
ugly 14/1 2/2009 cIa ChinE phI vI Thông ax sO 04/2010F1 I-BXD ngly 
26/512010 cOa BO XIy clang linIng dIn lOp vI quIn 19 clii phi dlii ax xIy dung 
cOng trmnh. 

- Ta chic tOt bièn phlp thi cOng và blo dIm an toIn giao thông cho nguôi 
vI phuong tiOn trong guI trinh thi cong cOng trinh, cO phuong On dIm blo 1dOng 
Inli hu'O'ng dOn slain hott cua nhIn dIn t@i  1cm  vvc  d'x In. 

- Chiu traCh inbOrn truOc phIp 1ut ye tinE chun xIc (ldnäi luong vth lithE 
phI) vI tinh hp'p phIp cIa cac thông tin, sO liCu, tli liCu gIl theo hO so cUr In. 

- Thc hin blo cáo gilrn sIt, dInE gil du tn; t chic th cOng tIc giIm st 
cOng dOing theo dIng guy dtnh hin hInh. 

3. TrIch nhiCm cIa dc co quan liOn quan: 

3.1 USNU huyCn Thanh Tn: Thuc hiCn trIch nhiOm toIn diOn duac UBNU 
ThInh phI giao vO quIn 19 chIt Iung xI d.nng  cOng tninh ti QuyOt dinh sO 
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J1ânb phO .giao vi quân ; ch4t IucY1?; xy chmg cOng Limb t?i  Quyt n12 sd 

122/2009/QD-UBND .ngày22/12120C'9. 

3.2. S Tái ngUyen và MOi tnthng: Huurig don chü cJ2U fir cáo thñ tic thu 
hOl, giac dat theo quy ,dtnh oüa LuOt Dat dal; cáo Ngh dnh huOng dan fbi hành 
Lu.t cüa Chirth phü vá cáo quy dinh hin hO.nh cda Thânh phO. 

3.3. SO K hbach và Du tu, Sä Tài chinh, Qu Phát trin dâtThánh ph6: 
CO trách nhi&rn can dOi, bO tn nuOn von dárnbáo dC chO dan fri then lchai thic 
Iiicn dii an dung tiên do duoc phO duyët taiquyCt djnh nay. 

DiO 3. (Thánh van phing UBND Thành phO; 01dm dOc cáo SO: K hoach 
vd Dan tu, TO) chmnh, Giao thông Van tOl, Ta) nguyen vd MOi traOng, Quy botch 
- KiCn true, Xáy dung; GiOm d6 Qu phdt trin dt Thành phO; Giém dde Ban 
clii dçio GPMB Thdnh phê; Chü tich UBIND huyi Thanh Tn; Th truOng cáo 
don vi hen quan chu tnách nhiSm thi hánh quyêt dith nay.!. 

TM.UY BAN NHAN DAN 
ICf.C}AU TCH 

dHU TIJCW Nol nlithz: 

-NhLrDu3; 
- CIIO tich UBNDTP (cli b/c); 
- I.s u: VD, i'JT 

/::z a 

9'y3 2o J 

P116 CHUTTC 
NG{JYEN VAN THA NH 



U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIIT 
HUYEN THANH TRI Doe lap - Tu' do - Hnh phóc 

      

S6: 4-5o /UBND-QLDT 
Vd viêc chip thuan didu chith Quy 
hoach t&ng mat bang ti 1 1/500 dir áp: 
Dg an xây thing ha tang kim k9 thut dâu 
giá quyên sfr dung dt T(r Hip, tai xä Tr 
Hiep, huyn Thanh Tn. 

Than/i Tn, ngày,'f'(th6ng5 nárn 2018 

Kmnh gri: Ban quãn 19 du an thiLt tu xEty dung huyn Thanh Tn. 

U9 ban nhan dan huyên Thanh TrI nhn duçic Van ban s6 203/QLDA-DTXD 

ngày 20/3/2018 kern theo hO so cüa Ban Quân 19 dix an cMu ax xay dung huy8n 

Thanh TrI v viêc thám dinh va phê duyt dMu chinh quy hoach  tOng mat bang dix 

an: Du an xây thing ha thng 1dm Ic9 thuât dAu giá. quyên sfr ding dat Tii Hip, tai xa 

Tü Hip, huyn Thanh TrI. 

Các cn cii: 

- (Thn cii Luat xây dung nãm 2014; Luat du U cOng nãm 2014; Luat Quy 

hoach do thi 2009; 

- Can cii các Quy chun, tiêu chuan xây dung Viêt Nam có lien quan; 

- Can cii quy hoach chung thñ dO Ha NOi d5n nan 2030 và tam nhIn d6n nãm 

2050 dA duccc thu wáng chfnh phñ ph8 duyet tai quySt djnh so' 1259/QD-flg ngày 

27/07/2011. 

- Can cii Nghi dinh 37/2010/ND-CP ngày 07/04/2010 cña ChInh phñ v lap, 

thm dinh, phe duyet và quãn 19 quy hoach  do thj; 

- Can cii Quye't dinh s6 72/2014/QD-UBND ngày 17/09/2014 cüa UBND 

thành ph6 Ha NOi v viêc Ban hanh Quy dinh v lap, thm dinh, phê duyet nhiêm 

vv, dO an va quân 19 theo dO an quy hoach do thi trCn dja bàn thành ph6 Ha NOi; 

-Can cii Quyê't dinh s6 3765/QD-UBND ngày 22/8/20 12 cña UBND thành ph6 
Ha N6i, v viêc phê duyet quy hoachphãn khu dO thi SS t9 1 1/5000; 

- Can cii ban ye quy hoach tong mt bang t3 l 1/500 diy an: Dix an xây dng h 

tAng 1dm kthut dAu giá quyn si1 diing dAt Tix Hip, tai  xã Tii Hip, huyn Thanh 

Tn dã ducxc UBNbhuyen Thanli Triphê duyt ngày 20/9/2011; 

- Can cii giây hép quy hoach so 02/GPQH ngày 19/3/2018 do UBND huyên 

Thanh TrI cAp; 

Sau khi xem xét ban yE diu chinh Quy hoach TOng mat bang ti 18:1/500 du 

an: Du an xãy dung ha tAng khu 1c thuat dâu giá quyên sü ding dAt Tii Hiêp, tai xä 

Tii Hip, huyn Thanh Tn do Cong ty cO phan xây dung HP lap tháng 3 nãm 2018. 

UBND huyen Thanh Tn chap thun ye nguyen t.c diu chinh tOng mat bang dix an 

nhu nôi dung d xuSt và cáo yCu c4u, nhu sau: 



TM. U BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 
 U . CH 

CiRmg 

- Ten Wi an: Du an xây dung l  tang kim 1c5 thut dâu giá quyên sfr dirng 
dat Tü Hip, tai xA Tü Hiêp, huytn Thanh Tn. 

- Dja diem xay ding: Xã ThHip, huyn Thanh Tn, thành phô Ha Ni. 
- Pham vi ranh giâi: Thuôo môt phân lô dat k hiu B3-3 trong quy hoach 

phân khu do thi S5 t' lê 1/5000 duoc UBND thành phô Ha Ni phë duyt t?i  Quy& 
dinh s6 3765/QD-UBND ngày 22/8/2012, thuOo dia giâi hành chinh xa Tir Hiêp, 
huyên Thanh Tn, v6 cac nôi dung quy hoach diêu chinh, ci the tai cáo khu: 

+ Diêu chinh s t&ng rthà lien ice thp tang (TT) tr 03-04 tang len thành 05 
tang. 

+ Diêu chinh s tng 1dm nba oao tng (CT) tr 11 tang len thành 25 tang. 

+ Diêu chinh dan sé' tir 1.584 ngu&i tang thành 2.704 nguôi. 

+ Di4u chinh sS ho tü 396 h tang thành 676 hO. 

Cáo nOi dung lthác vn giU nguyen thea quy hoch Mng mt bang t' I 1/5 00 

dã thrgc UBNID huyên chp thun ngày 20/9/2011. 
(Kern theo van bdn nay cé Bdn vediéu chinh quy hoach tO'ng mat bdng ti l& 1/500) 

* Lou chung: K1ii trin khai cáo budc tiê'p theo yeu cáu Ban Quàn 12 dau 

tu xây chmg huyên Thanh Trl phâi thkrc hin cáo diu sau: 
- 10 chirc thiêt k bàn ye thi cong cOng tnmnh phài tuân thu theo cáo tiêu chuãn 

thiêt kê cOng trInh có lien quan. 
- Phài tiên hành khào sat cáo cong tnmnh ngâm và nOi trong khu vuc, lien he v&i 

cáo ca quan quán 1' cáo cOng trInh do dê cO bin pháp xfr 1 hoc di chuyên thea 
quy ho?ch,  dam bàn an toàn theo cáo quy djrth cüa nhà nuác. 

- T6 chiIc cong b6 quy hoach t6ng mt bang dv an tai hin tru&ng va tru sc 
UBND xã Tü Hiêp theo dáng cáo qui dinh hin hành. 

U ban nhan dan huyên Thanh TrI thông báo d Ban quân 1' du an dau tu xay 
thing huyen Thanh TnI ducic biët và tnin kJni cáo buOc tiê'p theo dam bàn cáo qui 

dinh hiên hành- 

Noi n/ian 
- Nhu trên; 
- Sb quy hoach kien tnlc Ha Noi; 
- D/c CThX tich TJBND huyen (d b/c); 
- Các d/cPhó chñ tich UBND huyen (db/c); 
- UBND xã Tü Hip (d t/h); 



S5 

ijy BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGBIA VIST  NAM 
THANH PRO HA N{)I DQc 1p - Tv do - Thnh  phüc 

só: 3355 /QD-UBND HàNs3i, ngày .26 xhang 6 ndm 2017 

QUYETB]INH 
V vic giao 49.484,8m2  dt tai xä Tü Hip, huyên Thanh Tn dã hoàn 

thânh_cOng tác giái phóng mat bngcho UBND huyn Thanb.. 14 th'c 
A . A - A 

U9ND UYE TNAk'#fl! j'y an xay dng h tang k thut khu dau giá quyeri ±dat. 

CôNGYj3EN 

 cü Luat T, chüc chinh quyn djaphucxng ngày 19/6/2015; 

Can cü Lust D& dai cam 2013 và cáo Nghj djr± côa Chinh Thu và vic 
hutng dan thi hânhLut Dt dai nAni 2013; 

Can oil Quy& djnh s 1 1/2017/QD-UBND ngây ? 1/3/2017 càa UBND 
Thanh phã và vic ban hành quy djnhinOtsO nQi dung ye thu hôi dat, giao dat, 
cho thuê dat, chuyn muc dich sCr dung dat dê thi,rc hin d\r an dàu tx trên dja 
bàn thài3h pb6 Ha Ni; 

Xét d ngb cOa Giám dac Sà Til nguyen Va MOI tn.r&ng ti Ta trinh sã 
4667/1 lr-STNIvIT-CCQLDD ngày 14 tháng 06 nàm 2017, 

QUYETDJNH: 

Diu 1. 1. Giao 49.484,8m2  (Bk jrnroi chin nghmn b6n tram tam mud tu 
phây tam St vuông dat) t.i xã Ta }{ip, huyn Thanh Tn da bean thành cOng 
tc giài phóng mt bang cho UBND huyn Tbanh Tn dê thvc hin Dv an S tu 
xay dung ha tang kg thut kim dâu giá quyn th dvng d&t, thee di,r an dau tu 
&rnc UTBND Thành phO phê duy3t váphé duyt diu chinh tal Quyãt djnh sO 
4992/QD-UBND tia)  31/10/2012 às&2008/QD-UBND ngày 25/4/2016. 

Vj In, ranh gi&i, din tich khu dAtthvc hin dv an gi&i h bâi cáo mOo: K, 
J, P, 85, 18, 19, H, U, 24, F, 25, E2, El, E, D2, Dl, 33, D, 34, 41, C, B, A, L, K 
xác djnb tal  bàn ye Quy boach  t&ng rnt bng t5' 1 1/5 00 do Cong ty cã phan 
xay dux±g HP 1p näm 2011, duqc UBND huyn Thanh Tn chp thun ngày 
20/9/2011; Clam dác S& TM nguyen và MOi tnthng xac nl4n ngày 14 tháng 06 
nàxn 2017. - 

Trong tong din tich 49.484,8 m2 dãt, gãni có: 

+ 17.914m2  d.t, giâi ban bOi cáo mc: 8 v 1, 8 (6 TTD; 85, 18 ye 15, 83, 
87, 89, 86, 85 (6 Tfl); 19, H, 0, 24 v 19(0 TT3); 49 ye 42, 49 (6 1T4); 65 Va 

58, 65(6 'ITS); 75 den 82, 75 (0 NVI); ? ye 34, 41 va 38, 37 (0 NV2) dê dâu 
giá quyên sà dung dt xây dmg nba & thâp tang và nba w&n. Hinh th(rc sifr dung 
dAt: UBND huyn Thanh TrI duqc giao dat khOng thu tian sU dvng  dat; ngubi 
trüng dâu giá quyan sü dvng dAt thrgc glao dAt 06 thu tian st dung dat, vOi thai 

han sCr  dvng  láu dài; 

fF/ BAN MIAN DAN THANH PHO HA NQ 



+ 7.525,8m2  dk, gioi han bäj cac rnc: 28 v& 25, E2, El, B, D2, Dl, 33 v& 
30, 29E, 29D, 29C, 29B, 29k 28 (o CT) dL dâu gil quyên sir dpng dt thvc hiên 
dv at dau tu xáy dimg nhâ cao tang. Hln.h thixe six dung dat: UBND huyn 
Thanh Tn duqc giao dat không thu tién six dung dat; ngubi tráng dau gil quyên 
six dpng dtt duçic giao dat có thu lien six dung dat, vãi th&i h4n six dung dt 50 
(näm muoi) nàm ké tix nglyUBND math pht kt quy& djnh phé duyt k&t qua 
dfiu gil; nguM mua nba U flu lien vii quyèn six thing dat duçrn six dung n djnh 
lâu dâi; 

+ 4.059,4m2  dAt, giUi han bOi cáo méc: 74E, 74D, 74C, 74B, 74A, 73, 72, 
71, 70E, 70D, 70C, 70B, 70A, 69 v 66, 74E (8 NT) d& xây drng NM tré cong 
lap; sau khi xay dmg xong h tang k9 thu@, UBND huyn Thath Td có trách 
nhim quán 1', lap wà thvo hin dv an dâu fix theo quy djnh. HInh thixc aft dung 
dat: TJBND huyn Thanh Tn thrçic giao dat k.hông thu tiàn sir dung d.t, vol thai 
ban six dpng lâu dli; 

+ 1.359,7m2  dAt, gui ban bin cáo m6c: J, F, 84, 83, 14, 13, 13A, 13B, 12 và 
9, J (8 CC) dA dAu gil quy&i si dimg dAt xây dijng cOng trinh cong cQng. Hut 
thixo six dung dat: UBND huyn math Tn duct giao dat khOng thu dAn aft dvng 
dat; ngu&i trüng dâu giá quyén six dung dat duçic thuê dAt trã tiên thué dat mQt 
Ian cho cI th&i gian thuê; 

+ 18.625,9m2  dAt, giói ban bUi cáo m6c: 57 ye so, 57 (6 CX); phkn con lai 
(8 GT) d tràng cay xanh va dthng giao thOng. Hmnh thftc six dung dat: TJBND 
huyn Thath Tn dugc giao dt lthông thu tiên six dung dAt; sau khi xay dijng 
xong h tIng 1c9 thut, UBND huyn Thanh Tn có trách nhiin quIn 19 theo quy 
djnh. Hinh thire six dung dAt: giao dAt khOng thu Lien sir dpng dAt. 

DiAn 2. Can cix Di&u I Quy& dinE nay, UBND huyn Thanh Tn cO tnIch 
nhiern: 

1. Xác djnh din tich dAt tr6ng lüa 2 vy phli chuyAn muc d.fch sir dng dAt 
khi thvc hien dv an dé lap huong an b tn kinh phi cii tao cáo vUng dAt trng 
lóa kern chat luqng, dat trdng trçt khác ti djà phuung theo quy djnh ti Nghj 
dnh so 35/2015/ND-CF ngây 13/4/2015 cüa ChinE vI Quy& djnh 56 
4970/QD-UBND ngày 02/10/2015 cUa UBND Thành pho; 

2. Lien h vOl Si Tii nguyen vl Môi truing dA 1p ht sq m6c giOi giao 
dat; xlc dinE so tiAn phil nQp dé bào v vi phát trin dAt tràng FCia theo quy 
dinh; 

3. Lien he vii Si Tài chinh dà hiring dn np tiAn blo v và phát trin dAt 
trOng 1ia theo quy djth; 

4. Ti chire thvc hién xäy dng h tAng Icy thu3t  theo dv an dAu ti.r thiçic 

duyt; 
5. Sau khi thuc hien xong khoán 1, 2, 3, 4 Diu nay, t.i chirc dAu giá 

quyensfr dngdAttheo quydjnh; 

6. Huong dn ngu&i trCing dAu gil hoàn thinli nghia vi tài chInh, dàng k 
quyên six dung dat, 1p hO sa xin cap Giây phép xáy dmg vi cip Oiây chfrng 



Nguyen Quc ffcing 

nhri quyên sü diing dt, quyn s& h&u nba a và tài san khác g&n i6 vâi dt 
theo quy dinh; 

1. Sfr dung  dAt dung muc dich, mdi gi&i, dien  ti cli xác dnh ti Diu 1 
Quyát djnh nay; thijc hin dir an dAututheo qUy dnh cüa phap 1ut. 

Diu 3. Quyát dinE nay có hin1rc ké tfr ngày k9. Sau 12 tháng lien we 

hoc lien dQ s& dvng dtt chain 24 tháng so vOi tiên dQ ghi tong dv an dAu tu 
tfr khi nhn bàn ao dat trên thxc dja phäi din dat vâo sü dvng; tnr&ng hgp 
không din dat vao sü dyng thI UBNDhuyn Thanh Tn dirge giah s& ding 24 
théng; het th&i hn dirge gia h?n  ma IJBND huyn Thanh Tn van chin din dAt 
vào sü dpng hoc sCr dung  dAt không dnng nQi dung ghi tal  Diàu 1 Quyêt djnh 
nay thi UBND Thàith pho thu hoi dat ma không bãi thuong ye dAt va tài san gn 
lien voi dAt. 

Biu 4. Chárth Van phóng U'ban nbâh dan Thinh ph6;' Giám M0 cáo S&: 
Tài nguyen và Môi trtr&ng, Tài chInh, Kã hoach và £Mu ti.r, Qay ho?ch - KiCn 
true, Xây thing; Cue tnthng Cue Thu& (iiám dOe Van phbng Dàng k9 dat dai Ha 
NA; Châ tich UBNID: huyn Thanh TrI, xâ Tü Hip; Giám doe Ban Quãn 1 dçr 
an huyn Thanh Tn và cáo t6 chüc, cá nhãn eó lien quan ebju trách nhiGm  thi 
hành Quy& djnh nay.!. 

No'inh2n:K TMJJY BAN,NI{ANDA 
-Nhudiu4; .. UTICHY — 
- ChÜ tich UBND TP; (De bdocdo) Wit?ji.. TTCH"  - PCT UBND TP: Nguyen Quoc Hng; 
- VPUB: PCVP pjm ci c; P;OT; 
- Luu VT. 

US I6l2O,2017.QflXJ{SDD/2OI7 - aK.Quang 



'N 1ç9 bad: Van phOng 
'e,,\ Uy ban Nhfln dAn 

\' \ ThAnh pith 

vanthuvpubtp@han 
oi.gov.vn  
Ngãyk': 2019-06-18 

019 14:36:44 07:0O 

IJY BAN NHAN DAN CQNC HOA xA HQI C 
TIJANU  PHO HANOI Dôc 1p - Tu do 

s6: 7QD-TJBN frlâ NO!, ng4y,4'&'  thdn 

QUYET IMNI! 

V vic phê duyêt giá kh&i dirn âê d&u giá quyn sfrdyng dt thire hiên 
dir an "Xáy dng NhI 6 cao tang" vá quyên thu& dat thvc hin dir an 

Cong trinh cong công" tal khu du giá quyên s& dyng 
c' ' dt xã Tn' Hiêp, huyên Thanh Tn 

Lut To chirc chInh quyn dja phuong ngày 19/6/2015; 
Can ocr Luât Dat dai nàm 2013; 
Can cir Nghj djnh sO 43/2014fi'D-CP ngày 15/5/2016 cüa ChInh phü quy 

djnh cM tiét v thi hành Lut Dãtdai; NghL djnh sd 44/2014/ND-CP ngây 
15/5/2014 cüa Chinh phü quy dinhvê  giã dat; Thông tu sO 36/2014/fl-BTNMT 
ngày 30/6/2014cüa Bô Tâi nguyen va MOi tru&n quy djnh chi ti& pht.wng 
pháp dinh giá dat; xay dung, dieu chinh bang giá dat; djnh giá dat c'i the và tu 
vAn xãc dinh  giá dAt; Thông hr sô4g/2017/TT-BTC ngãy 15/5/2017 cüa Bi Iii 
chinh quy dinh v ché do tâi chmnh trong ho?t dóng dãu giá quyén sü dyng dAt 
dê giao dat co thu t18n sU dvng dAthoac cho thuê dat; 

Can cik Quyêt djnh s6 74/2014/QD-UBND ngày 02/10/2014 cüa UBNID 
thinh phO Ha Nöi ye vic ban hành quy djnh mOt  so  nOi dung thuc thAm quyn 
cUa UBND Thành pho dugc Lut Dat dai 2013 và cáo Nghj dnh càa Chfnh phü, 
các Thông tu cUa BQTâi nguyen vi MOi tri.r&ng, B Tãi chinh giao trong vic 
xác djnh giâ dat cu the tr€n dia bàn thành phO Ha N5i; 

Can ccr Quyêt djnh sO 0412017/QD-UBND ngày 24/02/20117 cCrn UBND 
thAnh phO Ha NOi ye viéc ban hinh quy djnh ye dâu giá quyén sfr ding dAt dê 
giao dat có thu tin sU dvng dat hoãc cho thuê dat trén dia  bàn Thinh phO; 

Can ocr Van bàn s6 1005/UBND-DT ngãy 13/312019 cüa UBND thành 
ph Ha Ni ye viéc thirc hién dâu giá quyên si~ dvng  dat dO giao dat có thu tién 
s& dung dat hoàc cho thuë dat tho quy dnh pháp Iut vO dâu giá tãi san, dAt dai; 

Xét COng van so 3163/STC-QLG ngày 20/5/2019 cña Sr Tãi chinh; Th trinh 
sO 509911 1 r-STNMT-CCQLDD ngày 06/6/20 19 Sâ Tãi nguyen vã Môi tru&ng, 

QUYETD!NH: 

Diu 1. PhO duy1 giá khi dirn dã dtw giá qttyn sfr dvng  dat th'sc hin 
dir an "Xây dung Nba & cao tAng' vi quyên thuê dAt thiro hin dv an "XAy dung 
COng trinh cOng cOng" tal khu dAu giâ quyOn sü dung dat xã Tir Hip, huyên 
Thanh 'Fri, nhu sau: 

1. Giâ kh&i diem de dAu gii quyOn s& dyng dAt diên tich 7.525,8m2  dO thuc 
Men dv an XAy dng nhà & cao tang (0 CT) là: 20.379.708 dOng/m2  Giai  muu! 
1ne14 ha tram bdy mu'o'i chin aghIn, bdy tram linh 1dm dóng, môt môt vuóng,); 

2. Giâ kh&i dii&m d dAu gii quyOn sr dyng dat din tIch 1.359,7m2  de thuc 
hiên d.r an Xay dçrng cOng trIhh cOng cong (0 CC) Ii: 9.243.270 dIm2  ('chin triêu, 
ha! tram hon mica! ha nghIn, ha! tram bay muc! dOng, môt môt vuong,). 

- 

UYBANNHANDANTHANHPHORANQI 



Diu 2. Quy& d[ph phé duyt giá kh&i dim,d dtu giá quyn sCr dçxng dAt 
có hiu Iixc 12 tháng kë th ngây UBMD Thánh phO ban hành Quy& djnh. Trong 
thbi gian hiu lrc, trutng hcp giá chuyén nhuyng quyên sf1 d1ing dat phô biên trên 
th throng có sir bièn dQng, UIBND huyn Thanh Th có tréch nhim tOng hcip gui 

Sâ TM nguyen và MOI uithng xem xét, báo cáo UBND Thñnh phO diêu chinh theo 
quy djnh. 

UBND huyn Thanh Tn có trãeh nhim dam bão các thu tyc và di&u kiGn 
tmâc khi to chf1c dtu giá theo quy djrth. 

Dik 3. Quyát dinh cO hiGu lijc ti1 ngày ks'. Chánh VAn phOng UBND 
Thãnh phé; Giant dOe 86: TM nguyen và MOi tnibng, TM chInh; Cvc tarOng 
Ci,ie Thuá thành ph Ha Ni; 0Mm dOe Kho b?c Nba nu&c Ha NQi; Clii) t!ch 
UBND: huyn Thanh Tn, xä Tü Hip và cáo t ch&e, cá nhân lien quan chju trách 
nhim thi hành Quy& djnh nay.i.qV 

No'i nF:On: 
- Mhz Diu 3; / 
- Chü tich  UBND Thành ph6; 
- Cáo PCT: Nguyn Doàn Toán; 

Nguyn The ffiing; 
- VPIJB: PCVPyj; KT, DT, TKBT; 
- Luu: VT, KTg. 
(HCTH:852i.Afa() 

446S-4 
Nguyn Doän Toãn 

2 



U BAN rmAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
HUYEN THANH TRI Dôc Ip - Tv do - Hnh phñc  

S& .94! /QD-UBND Thanh Tn, ngay2*thang 3 nàm 2019 

QUYET D!NIH 

Phê duyt Phu'o'ng an du giá quyên sfr diing dat dê thyt hin thy an dâu hr 

xãy dy'ng nhà & cao tang tai ô dAt CT thuOc Khu dAu giá quyn 

s& thing dAt xi Tfr Hip, huyn Thanh Tn, thành phô Ha NOi 

ut BAN NHAN DAN ilUVEN THANU ml 

Can dr Luât T chüc chInh quyk dja phucing nãm 2015; 

Can cit Luât DAt dai nàm 2013; 

Can cit Luât Dáu giá tãi san nãm 2016; 

Can cit các Nghj djnh cüa ChInh phü s& 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 
quy djnh chi tit thi hành mt s diu cüa Lut Dat dai; so 45/20141ND-CP ngây 

15/5/2014 quy djnh v thu tin sit diing dat; s 135/2016/ND-CP ngày 

09/9/20 16 sin di b sung mt s6 diêu cüa cac Nghi djnh quy djnh v thu tin 

sir dng dAt, thu tiên thuë d.t, thuê mat  nuàc; so 62/2017/ND-CP ngày 

16/5/20 17 quy djnh chi ti& rnt s dik và bin pháp thi hanh Lu@ dAu giá tal 

san; 

Can cit các Thông tu cüa B Tâi chInh só 76/2017/fl-BTC ngày 

16/6/2014 hiró'ng dn rn5t  s diu cüa Nghj djnh s 45/2O14fND-CP ngày 

15/5/2014 cm ChInh phir ye thu tiên sit dirng dAt; s 48/2017/TT-BTC ngày 

15/5/20 17 cin B Tài chInE quy djnh ch d tài chinh trong hoat  dng dAu giá 

tài san; 

CAn cit Thông tu lien tjch s 14/2015/TTLT-BTNIMT-BTP ngày 
04/4/2015 cirn Bô Tài nguyen và Môi tnthng và B Tu pháp quy djnh v th chitc 

dAu giá quyn sir ding dAt d giao dAt cO thu tin sir dijng dt hoac  cho thuê dAt; 

CAn cit các Quyt d4nh cüa UBN]3 thành ph6 Ha NOi:  s 04/2017/QD-
UBND ngày 24/02/2017 ban hành quy djnh ye dAu giá quyCn sir dung dAt dé 

giao dAt có thu tin sir dkmg  dAt hoac cho thuê dAt; so 35/2017/QD-UBND ngày 
30/10/20 17 ban hành quy dnh vic xác djnh giá lch&i diem và ch d tài chinh 
trong hott dQng dAu giá quyn sà ding dAt d giao dAt có thu tin sir dvng  dAt 

hoac cho thuê dAt trên dia bàn Thành ph Ha Ni; 

CAn cit VAn bàn so 1005/UBND-DT ngày 13/3/2019 ciia UBND thành 

ph Ha NOi  v vic thvc hin du giá quyn sit dwig dAt d giao dAt có thu tin 

sir dpng dAt hoac  cho thuC dat theo quy dnh cüa pháp 1ut v dAu giá tài san, dAt 

dai; 
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Xét dê ngh cña Tru&ng phông Tài nguyen và Môi tnu&ng ti To trmnh 
s 33/TTr-TN&MT ngAy 2573I2O19, 

QUYET DINH: 

Diu 1. Phê duyt Phucvng an d.0 giá quyên sfr dyng dat d time hiên dii 
an du Ui xây drng nhâ ô cao tng t.i ô dAt CT thuOc Khu dAu giá quyn sü 
dung dAt xa Ti Hip huyn Thanh Tn, thành ph Ha Ni ban hành kern theo 
quyt dinh nay. 

Diu 2. Quyêt djnh nay cô hiêu lije thi hành ké ti~ ngày k2. 

Chánh Van phông Hi dng nhân dan vâ US'  ban nhân dan huyn; Tnràng 
các phông: Tài nguyen vâ Môi tnuOng, Tâi chInh - Ké hoach,  Quàn iS'  Do thi, 
Tu pháp; Chánh Thanh tra huyn; Giám dc Ban Quán IS'  dij an dAu Ui xây 
diing; ChU tjch U5' ban nhân dan xA TIr Hip và các to chrc, cá nhan có lien 
quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này% 

Ndnhân: TM. U'( BAN MIAN DAN 
CHU T!CH 

Dlbáo cáo 

-Lu1 

- UBND thanh ph HaNOi; 

- Sä Tài nguyen vã MOi tnthng; 

- ThuOng tnre Huyn ày; 

- lhuOng tnrc HDND&UBND huyn; 

-NhuDiu2; 
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PHIJONG AN DAU GL4 QUYEN STY DUNG DAT 
Be thyc hin dv an dAu Pr: Xây d'ng cong trinh nhã O' cao tang ti ô dat CT 

Khu tthu giá quyn s& thjng dt xa Tfr Hip, huyn Thanh Tn 
(Kern theo QuyEt cl/nh so' 59-/ /QD-UBND ngay1//3/2019 

cia UBND huyên Thanh Tn) 

PHAN I — CAC THÔNG TIN CHUNG 

I. Gi&i thiêu v vi trI [thu dgt da giá 
Khu du giá quyn silt dyng dt xã Tü Wp có din tIch 49.460m2  thuôc dia 

gidi hãnh chJnh xã TâHip, huyên Thanh TrI. Khu dat dã diiçxc giài phóng mt bang 

va xây thing ha  tng k5T thi4t hoãn chinh. Ranh giOi khu dat nhu san: 

- PEa Dông giáp dt nOng nghip thuc xã ThHip và Khu tái djnh cix d giài 

phóng rnit bAng xA TilrHip. 

- Phia Tây giáp dat nông nghip lien k Duèng n6i Pháp 'Van to'i khu dAu giá 

Tü Hip, NgO Hip. 

- PEa Nam, ph.Ia Dông giáp duèng vào THCS Chu Van An và Khu tái djnh cu 

xãTi.lrHip. 

Lô d.t dAu giá kI hiOu CT nAm phIa Dông khu dt, giáp di.rông vào tm&ng 

THCS Chu Van An huyn Thanh Tn. 

II. H tang k5 thu@ khu dat dâu giá: 

Kim dt dA duoc giài phóng mat bng và xây dijng h thng k thut hoàn chinh 

theo Quyt djnh s6 4992/QD -UBND ngày 31/10/2012 cña UBND thành ph6 Ha 

Ni, g6m cac ni dung: 
- San nën, hoàn thin h th6ng duäng giao thông. 

- Xây dijng hoàn thin h th6ng cp nu&c, thoát nuó'c. 

- Xây dimg hoãn thin h th6ng cp diên, chiu sang. 

ifi. Thông tin v quy hoch, ké hoch sfr dtjng dt vã quy hoch xãy 

d vn g: 
1. Thông tin quy hoach,  ké  hoach  silr ding dat: lô dt có k' hiu CT thuOc 

thy an Xây thmg HTKT khu dAu giá quyên sfr dijng dat tai  xã Tilt Hip huyn 

Thanh TrI. Toàn b din tich dt cüa dix an du'oc UBNID thành ph6 Ha N'i thu 

h6i dt, giao dt cho UBND huyn Thanh TrI thvc hin dr an tai  Quy& djnh s6 

3855/QD-UBND ngày 26/6/2017. 

2. Chi tiCu quy hoach xây dung xác djnh tai Bàn ye quy hoach tong m.t 

bAng ti l 1/500 dugc UBND huyn Thanh TrI chap thun ngày 2 1/3/2018 kern 

theo Van bàn s6 450/UBNID-QLDT ngày 2 1/3/2018 v vic chp thuãn diu 

chinh quy hoach  t6ng mt bAng ti l 1/500 dv an Xây dvng  HTKT ichu du già 
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quyn sfr dung dAt xa T'.r Hip, huyên Thanh Tn. Cii the nhu sau: 

S 
T 
T 

Ten 
Lo 
dat 

K5 
hiêu 

Cãc chi tiêu chInh 

Diên 
tIch dat 

Ditn 
tich xãy 
dng 
(2) 

Mt 
do 

A xay 
thyng 

(%) 

sá 
Tang 
cao 

Diên 
tich 

san 
(m2) 

HêsO 
SDD 
(Ian) 

SO 
nguoi 

1 

Dâtxây 

dimg 

nba & 

cao 

tanci 

CT 7.525,8 3.010,3 40 25 75.258 10 2.000 

Tong din tIch ô dAt là 7525,8m2. Din tIch tInh thu tin sfr dung dAt là 

7525,8rn2  (Din tIch toàri b5 a dAt). Trong do: 

- Din tIch dAt xây dvng  cong trmnh: 3.010,3rn2; 

- Din tich dAt sU dung dAt d lam san, dutng di, trOng cay xanb và bO trI h 

tang k thut: 4515,5rn2. 

Nba du tu trüng dAu giá cO trách nhim hoàn thin toàn bo và dng b h 

tAng k th4t cüa 0 dAt theo dung quy hoach dã duqc TJBND huyn Thanh Tn 

chAp thun; dam bàn thvc hiên Van bàn 4174IUBND-DT ngây 28/8/2017 cüa 

IJBNID thành ph6 Ha NOi  v vic ban hành hu&ng dn xác djnh quy mO tAng 

hAm phijc vii d xc di vOi cac du an du tu xây dgng trên dia bàn thành ph Ha 

Nôi; th?c hin quán l, vn hànb, duy trI, duy tu theo các quy djnh cüa Nba 

nucc và Thành ph. 

PHAN II— NHtNG QUY DJNII C1J THE 

1. TO chfrc cuQc dAu giá quyn sir dyng dAt. 

- Dan vj to chrc dâu giá: UBND huyên Thanh Tn 

- Dan vj trkrc tip t chi.irc cuôc du giá: Giao Ban Quàn l' dr an dAu tu xày 

dung huyn Thanh TrI là dan vi xfr 1 vic dâu giá quyên sü dirng dat, cO trách 

nhiêm ha chon dan vj thkrc hiên, tO ch(rc bàn dâu giá chuyên nghip theo các 

quy dinh cña pháp h4t v lira ch9n nhà thAu. 

2. Quyn hn và trách nhieni ella don vj tO chñ'c dan giá vã do'n vj thiyc 

hin cuQe dAu giá quyn sfr dyng dat 

2.1. Quyn hçin vâ Ink/i nh&rn cdii don vj to chfrc ddu gui 

2.1.1. Quyn han: 
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- Phi hop V&j co quan có thm quytn to chc giao d.t cho nhâ dAu tu 

tráng dAu giá quyên sfr dtrng  dat. 

- Lira ch0n và 1c hap dng thuê dun vj thirc hin CUQC dAu giá (té chüc ban 

du giá chuyên nghip) d th'xc hin d.0 giá quyn sU dyng dAt, dam báo tInh 

cong thai, mirth bach; 

- Giárn sat qua trinh t chirc thvc hin vic dAu giá; 

- Tham d? CUQC dAu giá; 

- Yêu cAu dun vj trijc tiêp to chuc cuOc dAu giá d?.mg VIçC th chirc dAu giá 

Ichi có can cü cho rAng tO chüc dAu giá tâi san có hart vi vi pham quy djnh tai 

dirn b, dim c khoãn 2 Diu 9 cüa Lu@ Dâu giá tãi san; 

- Yêu CAU dAu giá viên diu hành cuc dAu giá d&ng cuOc  dAu giá khi có 

can cü cho rAng dAu giá viên có hành vi vi pham quy djnh t?i  diem c lchoán 1 

Diêu 9 cüa Lut DAu giá tái san; nguèi tham gia dAu giá có hành vi vi pham quy 

dinh tai dirn b, c hoãc d khoán S Diu 9 cüa Luât DAu giá tài san; 

- Dun phuang chAm dut, hüy bO hgp ding djch vj dâu giá quyn sü dvng 

dAt, hoãc d nghj Tôa an tuyén b hop dèng djch vçr dâu giá quy&n sfr drng dAt 

vO hiu theo quy djnh cüa Lust DAu giá tài san 2016 và quy djnh cüa Pháp luât 

v dan su; 
- Các quyAn khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2.1.2. Trách nhiêm: 
- KhOi phic mc giâi thfra dAt truOc kM t chirc dAu giá; 

- Chju trách nhiêm v quyn sü drng dat dua ra dâu giá; 
- Dam báo các thU tc vâ diu kin trithc khi t cit dâu giá thea quy djnh; 

- Tharn muu UBND huyn Thanh TrI trinh co quan có thrn quyn phê 

duyt lck qua dAu giá quyn sfr diing dat; 
- Báo cáo co quan có thAm quyên ye vic lija ch9n t chi.xc dAu giá quyn 

sfr drng dAt, din bin cuOc  dAu giá vâ k& qua d.0 giá; 

- Lp Quy chê dAu giá quyên sU dung dAt the hin dAy dU nOi  dung quy 

dinh tai Diu 34 Luât DAu giá tài san 2016 gui den Phông Tái nguyen và MOi 

tnthng thAm djnh d báo cáo UBND huyn Thanh Tn phê duy; 
- Lp dir toán chi phi to chót thirc hin cOng tác dâu giá quyën scr ding dAt 

trInh IJBND Huyn phê duyt; 

- Phát hành thu m&i dAu giá quyn sr dung dAt; 

- Phi hap vói don vj thuc hin CUC dâu giá quyên sfr dung dat (Ta cit 

ban dAu giá chuyCn nghip) thirc hin vic phát hart ha so mM dAu giá, thu ha 

so dàng tham gia dAu giá vá các khoãn tin ban hè so ctAu giá, khoán tin dat 

truâc thea quy dnh; 

n 
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- To chicc xét duyt diu kin tharn gia dau già; Thông báo cong khai danh 

sách nhftng Nhà du Us kbông cTh di&i kin tham gia dâu giá; Chic tn t chico 

bu& di thni thrc dia khu d.0 giá; 

- Trong th&i han  khOng qué. näm (05) ngày lam vic ice tic ngày to chico 

xong cucc dAu giá, dan vj t chico dâu giá. np ho so trinh 11]BND Thành phô Ha 

NOi ra quyt djnh cOng nhn kt qué. tniing d.0 giá quyn sir ding dAt qua S& 

Tài nguyen mOi tnthng. Ho so gm: H so dâu giá quyn sir dung  dAt; Hop dng 

thuê don vi thrc hiên cuôc dâu giá quyên sic diing dat (nêu co); Biên bàn xét 

duyt diu kin tharn gia dAu giá; Biên bàn t6 chirc du giá. 

- Trong th&i han  05 ngày lam vic ice tic ngày nhn quyêt djnh cong nhan 

két qué. trüng dâu giá, don vj t chico dAu giá thông báo bang van bàn cho Nhà 

du us tring dAu giá v vic np tin tring dAu giá. 

- Hoàn tré. 'a  tin dt truOc cho Nba dAu us lchOng trüng dAu giá va khOng 

vi pham quy djnh phài bj xi.r 1 thu khoân tin dt trithc trong thici han 03 (ba) 

ngày lam vic k tic ngày kM thicc cuc bàn dAu giá ho.c trong thèi han  khác do 

các ben thôa thuãn; 

- Np tiën thu dugc tic dâu giá, tin thu cüa nh[frig nhã d&u us tham gia dAu 

giá vi pham phuong an, tin phi tham gia dâu giá nhung khOng chi hM vào ngãn 

sách Nhà nuót. 

- Huâng din, phi hop vài M chicc dAu giá lam các thic ti1c xin giao dAt và 

cap giAy chirng nhn quyn sic ding dAt; 

- Bàn giao giAy xác nMn  np dii tiên cho nhà dAu tu tricng dAu giá trong 

vOng 03 ngày lam vic k tic ngày nhà du Us trüng dAu giá kêt thicc vic ni.5p dii 

tin tring dAu giá quyên sic di7mg dAt. 

2.2. Quycii hzn và trdch nI,im ala doii vj thy'c hi?n cu5c iS gui quyhz 
sfr dyng dat (TJ char ban du gid chuyên nghiçp,) 

2.2.1. Quyên han: 
- Yêu cAu don vi th chicc dAu giá cung cap thông tin và ha so tài 1iu pháp 

l' cAn thiat nh&m thxc hiên vic dAu giá quyên sic dung  dat; 

- Butt huâng mIcc chi phi djch vu dAu giá quyn sir diing dAt theo quy 

dinh cica pháp luât và cUa hop dang thuc hin dàu giá quyên sir dung  dat; 

- Dan phuong chAm dirt, hicy hO hccp dông djch vçt dâu giá quyén sir diing 

dAt hoc yêu cAu TOa an tuyên bé hgp dang djch vi dAu giá quyn sir dung  dAt 

vO hiêu theo quy djnh tai diem i khoàn 1 Diu 24 cica Lut DAu giá tài san và 

quy dinh pháp luât v dan siy. 

2.2.2. Trách nhiêrn: 

- To chico thrc hin CUQC dAu giá quyOn sic dung  dAt theo dung nguyen tc 
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và trmnh Pr this tiic quy djnh tai Luât Dãu giá tài san 2016, Nghi dinh so 
62/2017/ND-CP ngày 16/5/20 17 cfia Chinh phà quy djnh chi tiêt mt s diu và 

hu'&ng dn thi hành Lut DAu giá tài san và các van bàn pháp 1ut có lien quan; 

- Phôi hcip vol dan vj to chüc du giá trong qua trinh tO chirc thçrc hin vic 

bàn du già và tuân thu theo dung phinng an dâu giá quyn sfr ding dt dã drnyc 

phC duyt; 

- Niêm yth cOng Ichai danh sách nhà dâu tu tham gia d.0 giá không dü di&u 

kiên tham gia du già theo quy djnh tai  trp s& cüa dan vj tã chirc dAu giá, nol t 

chirc cuôc du già; 

- Ban hànki ni quy cuc du giá theo quy djnh; 

- Thvc hin trinh tr du giá theo quy djnh tai  Diu 42 Lut D.0 giá tâi san 

2016, vâ xü 1 các tru?rng hcip phàt sinh tai  cuc dAu giá theo quy djnh pháp 

luât; 

- Thông báo bng van bàn cho Dan v t chiirc dAu giá v k& qua thirrc hiên 

du giá trong th&i han 01 ngAy lam vic k tü ngày kêt thüc cuôc dAu giá; 

- Bàn giao ho so kt qua th chüc cuc dâu giá cho Dan vj M chirc du giá 

theo quy dinh trong thai han  03 ngày lam vic k tir ngâ t chi.rc d.0 giá. 

3. Niêm yt, thông báo cong khai h so' du giá, h so' tham gia dflu giá 

quyn sü' dung dtit, nQi dung h scrrnôi tham gia dâu giá và dàng k tham gia tthu 
gia: 

3.1. Niem yEt, thông Mo cong khai hd so' m?ii ddu gui 
- Ni dung thông báo môi du giá quyên sfr dirng d.t cO các nOi  dung chü 

yu: Ten, dja chi cüa t chrc d.0 giá quyên sü ding dt và dan vj thrc hin 

cuôc dAu giá; Thông tin khu d.t ban dâu giá (ten Ichu dat, sO luang, dia diem Ichu 

dAt, nguèn géc khu dAt); Thèi gian, dja diem xem Ichu dAt dAu giá; thai gian, dia 

dirn phát hành hi so tham gia dAu giá; giá khôi diem cüa khu dAt dAu giá; tin 

mua ha so tham gia dAu giá, tin dt truOc; th&i gian, dja diem, diu kiên, cách 

thüc däng k tham gia dAu giá; thii gian, dja diem tO tic cuQc ban dAu giá; 

hinh thüc dAu già, phuang thüc dAu giá; 

Vic niêm yk thông báo m&i dAu giá quyên sfr dpng dAt thrc hin t?i  tru so 

cüa tè chiirc dAu giá, noi tê chüc cuOc dAu giá và fJy ban nhân dan xã Tü Hip it 

nhât là 15 ngày traâc ngày mO cuoc dAu giá; 

- TO chi.irc dâu giá tài san luu tài lieu, hInh ãnh v vic niêm y& dAu giá 

quyén sfr diing dAt theo quy dinh trong hè so dAu giá. Dãi vol trutng hap niêm 

yt tai  fJy ban nhân dan xã Tü Hip thi t chüc dAu giá tài san luu tài lieu, hInh 

ápji v viCc niëm yt hoãc lap van bàn cô xàc nhân v viêc niêm yt cña fly ban 

nhân dan xa Ta Hip. 

- Ta tic dAu giá quyn su drng dat thông bào cOng khai mai dAu già tai 



Cong thông tin din tü S& Tái nguyen và Môi trutng, Cong thông tin diên tfr 

TJBND huyn Thanh Tn, Trung tam Phát triCn qu dat Ha Ni, dAng trCn Báo 

Kinh t va do thi, Bào Ha Nôi Mói, Báo Dâu thâu môi báo 02 so, môi s cách 

nhau It nht 02 ngày. 

- Thôi gian dang bào cong khai lan thu hai It nhât là 15 ngày truàc ngày ma 

cuQc ban dAu giá; 

- Hè so rnôi du già quyn si ding dt duccc niêm yM tai  tri sâ don vj tèi1 

chrc dAu giá bng bàn giy vã thuc hin cung cap bàn so dé cong thai ti Cng 

thông tin din tü S& Tài nguyen và Môi truàng, Cng thông tin din tu IJBN7D 

huyn Thanh Tn. 

- Thèi gian niCm yt cOng thai h so mà'i du giá quyk sCr dyng dt i4 tü 
ngày thông báo dn 1±1 k& thüc cu5c du giá quyn sir diing dAt. 

3.2. Ho somài itugiá 

I-Jo so rnôi tham gia dAu giá gm cô: 

- Thông báo mäi dâu giá; 

- Phuong an dâu giá quyén sü dyng dAt; 

- NOi quy Cuc dtu giá quyn sà diing dat; 
- So d m.t bng v vi trI khu dAt, vit rI the thira dAt; 

- Quy hoch chi tit 1/500 hoc quy hoch tèng mt bang ducxc cAp có thAm 

quyn phê duyêt; thông tin v h tAng ki thut da duyc ccx quan Nhà rnthc có 

thAm quy&n phé duyt; 

Dàng k9 tham gia dAu giá quyn sà dyng dAt (theo mu — kern theo duoc 

thvc hin cong thai trên Cng thông tin diên tCr So Tài nguyen và Môi truô'ng, 

C6ng thông tin din tfrlijy ban nhãn dan cap huyn). 

3.3. Dáng kfi thain g1'z du giá 

Vic dãng k9 tham gia dâu giá ducic thvc hin thông qua hInh thüc: Gài 

dan dàng 1c9 trrc tip tói Ban Quàn 19 di an dàu hr xây thing huyn Thanh Tn 

hoàc gfri thu dam bão dn don vi thire hin cuc dAu giã; 

Nhà dâu hr có nhu cAu tham gia dâu giá dang k9 và np ho so theo quy 

dtnh. Thèi gian, dia dirn np hè so dang k9 dv dAu giá duqc nêu ci the ti 

Thông báo mäi dAu giá; 
Ho so tham gia dAu giá dugc bO vào mt phong bI kh A4 và np cho don 

vj tO chuxc dAu già d& xét duy diu kin tham gia cuOc dAu giá theo quy dinh; 

T ehrc dAu giá phát banE hO so tham gia dâu giá, tiOp nl4n he3 so tham gia 

dAu già trong giO hành chmnh, thOi gian phát hành hO so vâ tip nMn  he3 so tham 

gia dAu giá theo Thông báo cüa Ban Quàn 19 dr an dAu hr xây dvng  huyn 

Thanh Tn. 
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Nba du hr tham gia dâu giá phài n<p  tin phi ho SO V np tiên dt tnrOc 

±rcxc quy djnh ct th trong thông báo m&i du giá cüa Ban Quàn 1 dir an du hr 

xây ding huyn Thanh Tn. 

HInh thüc n'p lchoàn tin dat truàc: Nhà dâu hr tham gia du giá nop ti&n 

trrc ti&p hoac chuyn khoàn vào tài khoán cilia Ban Quân 1 dr an du tir xä 

dvng huyn Thanh Tn ma tai Kho bc nba nuâc Thanh TrI. 

3.4. Hii sc 1/tam dy' du giá gin cô 

a. Giy giâi thiu cilia Nba du tu tham gia du giá (dêi vd tnthng hap 

nguti nôp h so thông phái là Ngithi di din theo pháp 1ut cilia Nba dâu tu). 

b. Däng k' tham gia d.0 giá (theo rnâu): Nba dâu hr tham gia du giá phài 

ghi nO h9 ten, dja chi, các thông tin yêu cAu trén mAu don và 1ç ten dóng du. 

c. Bàn sao giAy dàng k kinh doanh (co chüng thvc) "(Nba du hr tham gia 

dãu giá phài có chirc nàng kinh doanh bAt dng san hoàc GiAy cháng nbân dAu 

hr có hoat  dng kinh doanh bAt dng san)". 

d. Bàn sao có chüng thvc chUng minh thu hoac hO chiu cilia nguài di dien 

tharn dir cuôc dAu giá (phãi xuAt trinh bàn g6c d di chiu); GiAy ñy quyn hap 

1 (nêu có); Truông hap chirng minh thu/hO chiêu cilia Nguôi dai din Nhâ dAn 

tu tham gia dâu giá bj thAt Ic thI phài có xác nhn cilia ca quan Cong an s& t?i. 

e. Bàn sao chilmg tir xác djnh các lchoàn tiên Nba dAu hr tham gia dAn giá 

dà nOp  d däng k tham gia dAu giá quyn sfr dpng dAt. 

f Bao dam dü các diu kin v näng I?c  d thvc hin dr an dAu hr theo quy 

djnh (nàng 1\rc chi ti& duot ci th tai  HO so mOi dAu giá do Ban Quãn I dir an 

dAu tu xay dirng huyn Thanh TrI). 

- Hè so chilrng minh vn chü sâ httu cilia Nhà dAu hr dáp ilmg diu kiên thvc 

hiên du an theo quy djnh pháp luât, th hin tai Báo cáo tài chInh da ducxc kim 

toán cilia nãm gAn nhAt tru&c thai dim tham gia dAu giá hoc xác nbQn s dir tài 

khoàn tai  t chilrc tin dirng; 

- Danh muc các dir an dAu tir ma Nha Mu hr dang thpt hien (yêu cAu nêu 

cu th v s 1u'ng các dir an, quy mô tilrng dv an, tOng milic dâu hr timg d 

an...). 

- Cam Icêt cilia t chilrc tin ding v cho vay vn d thrc hin dr an. 
- Cam k& cilia Nha Mu tu ye vic thông vi phm quy djnh cüa pháp luat 

ye dAt dai di vó'i các dir an dã duuc Mba nuàc giao dAt, cho thuê dAt. 

g. H so dir dAu giá dugc ho vào mOt  phong bi kh A4 và nOp  cho don vi th 
chilic Mu giá d& xét duyt diu kin tham gia cuOc  dAn giá theo quy djnh. 

- H so tharn dir dAu giá np tniyc tip tai tnj s& don vj th chic dAu giá hoac 

dang k' trvc tuyn trCn mng din tilr cilia ca quan tO chirc dâu giá quyên silr dijng 

7 



dAt (nu co) hoc gui bu'u diên theo hmnh tlnirc thu dam bào (co giãy t& ch&ng 

rninh) tài dia chi: ban Quàn 19 du an du tu xây dijng huyn Thanh Tn — S 375 

ththng Ngoc Hi huyên Thanh Tn, Thânh phô Ha Ni; dông th&i np tin mua 

h so tham gia dAu giá quyn sr dung dAt theo quy djnh tai  Diu 3 Thông tu 

48/20 1 7/TT-BTC. 

Trutng hop các giAy Ri là bàn sao ch(mg thvc, ngithi np hè so có th 

phài xuAt trInh duot bàn gc d nguôi nhn h so dôi chiêu kim tra (khi c.n). 

3.5. T/iôi gian xein xit thuc dja 

- Dcm vj dAu giá cô trách nhim th chirc cho Nhà dAu tu tham gia dAu giá 

dn xem thuc dja khu dAu giá th thiêu 2 ngày Ichi m& cuc dau giá; 

- Nba dk tu tham gia dAu giá quyk sü drng dAt cô th tçr tim hiu thçc dja 

khu dAt, lchông phài thông qua dun vj M chirc dAu giá quyn sà dijng dAt. 

4. Quyn và trách nhim ella NIth dan tu' tham gia dAn giá 

4.1. Quyn 
- Duac tham dr cu5c dAu giá (Bo giá dAu giá, Ic9 các giAy tä, tài 1iu lien 

quan) nu dü diu kin theo quy djnh cüa Quy ch nay; 

- Di.rcic cung cAp day dll các thông tin lien quan dn ô dAt dâu giá; 

- NM dAu tu tham gia dAu giá Ichông trirng dâu giá (và không vi pham quy 

ch N ap dung hInh tWrc xü 19 khoãn tin dat truOc) së duçic hoàn trà khoàn tini 

dt truàc trong th&i gian 02 ngày lam vic k Ri ngày k& thllc cuQc ban dAu giá 

hoc trong th&i han  khác do các ben thôa thun. 

4.2. Trác/z nlziêm 

- ChAp hành nghiêm chinh ni dung quy ché dAu giá trong phucing an nay, 

Nôi quy cuc dAu giá và quy dnh cüa pháp luQt lien quan; 

- Mua ho so dtu giá, np so d däng k9 tham gia dâu giá, n'p lchoán 

tin dat tnthc theo dung quy djnh trong phuong an dupt cap cô thâm quyên phé 

duyt và thông báo môi dAu giá do t ehüc dAu giá phát hành; 

- Nhà dau tu tham gia dAu giá phài có mt dAy dñ, dung gi&, dung dja 

dim d tham gia cuc dAu giá theo quy dinh. Tru&ng hop vi 19 do bAt khà 

Icháng lchông th có mat tham dv cuc dAu giá duqc phài bô cuc (Do g.p thiên 

tai hoc tai nan  bAt ngd trong qua trinh di chuyn dn dja dim tham du cuoc 

dAu giá) thi trong vông 24 gii phài thông báo cho dun vj thijc hin cuOc  dAu giá 

và phài cô xác nhn ella chinh quyên noi xãy ra su vic. NOu không có 19 do 

chInh dáng là vi pham quy ch dâu giá; 
- Khi dn tham gia cuc dAu giá, Nba dAu Pr tharn gia dAu giá phài xuAt 

trinh Chñtig minh thu nhân dan hoc Can cuOc cong dan hoc H chiu và giAy 

uy quyn hop 1 (truäng hop lly quyn) cho don vj thiric hiên cuôc dAu gia; 
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không sfr dung các chit icIch thich và không mang theo vu khI, cht gay cháy, 

gay no; 

- Không ducxc rat dun hoäc tir chi tham gia dAu giá sau khi dan vi të chrc 

vic du già th chüc xét duyët diu kién tham gia dâu giá tr& trix&ng hcip có thay 

dëii v già kh&i dim, thông tin ô dAt du giá dA niêm yet, thông báo cOng Ichai. 

5. Hinh thfrc sfr dyng dt sau d giá vã thbi hn sir dçing dAt, phu'o'ng 
thirc dAu giá, Nguyen tc dAu giá, limb thfrc dãu giá (Can cñDiu 40 và Diu 

42 Luat  Ddu giá tài san 2016) 

5.1. Hinli that si? dyng SE sau thfu gid vâ thfri lign sfr dyng dat: 

(Tlmec hiçn theo Quyét din/i so' 3855/QD- UBND ng&y 26/6/2017 cüa UBND 

t/thnh ph Ha Nc5V 

- Nba dAu tis tráng d&u giá quyn sfr dpng dat dugc giao dAt có thu tin sü 

dung dAt vói thai h?n  sü diing d.t 50 näm k tü ngày UBND TFIànE ph k' 

quyt djnh phê duyt kt qua dAu giá. 

- Ngi.rôi mua nhã & gn 1in vOi quyn sfr ding dAt duqc sü diing éiin djnh, 

Mu dài. 

5.2. Phu'crng that du giá: Theo phuang thüc trá giá len. 

5.3. Hmnh that du giá 

DAu giá b&ng bô phiu trijc tip nhiu vông cho toàn bi phAn din tIch dAu 

giá. Viêc bO phi&i trà giá duqc tin hành qua 03 vông dAu bt buOc  và m't hoac 

nhiu vOng dAu giã tip theo cho dn khi khOng con Nba dAu Ui trá giá cao han 

thi Nba dAu tu cuAi cüng cO mtrc giá trá cao nhât là Nhà dAu fix trâng dAu giá. 

Thai gian vi& và bô giá cho 01 vông du giá không qua io phñt (kê cà vi& và 

bO phiu dAu giá). 
Cách thüt tin hânh dAu giá: Ti mi vOng dAu giá, Nhà dAu tu tham gia 

dAu giá ducic phát mOt  tä phiu trà giá, ghi giá muén trà vào phiu cüa mInh. Hêt 

thai gian ghi phiu, dAu giá viên yéu cu ngithi tham gia dAu giá bO phiu vào 

hOrn phiêu; kim drn s phiu phát ra vâ s phiéu thu v; cOng bá tfrrig phiu 

trá giá, phiu trâ giá cao nhât v&i sr giám sat cüa it nhAt mt nguOi tham gia dAu 

giá, tip tpe phát phiu cho nh&ng nhà du tu tham gia dAu giá d bt dAu trà giá 

cho vOng tip theo. Cuc dAu giá k& thüc ichi khOng cOn nhà dAu tu trà giá cao 

han. 

- Trung hcxp sau khi k& thüc 03 vOng dâu bat buOc,  6 các vông dAu tip 

theo nu dn mt vOng bAt k3' ma: 
+ Tat cá nh&ng nhâ dâu tu tham gia dâu giá du ichOng bO giá tip thi lAy 

kt qua cña Nba dAu tu cO giá bO hcrp I cao nhât 6 vOng trutc 1in M d xác 

djnh Nba du tu tang giá. Néu ti vOng dâu tnrO'c lien ke, có nhi&i Nhà dAu Ui 
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bô giá bng nhau va là giá ho hap l cao nhât thi to chi.irc cho nhQng Nba du tu 

nay bOc thäm d xác dinh Nhà du tu tnrng d.0 giá. 

+ Trithng hap nhà du tu trà giá cao nhât rut 1i giá da trá tnthc khi bt du 

thu tvc  trá giá cüa vông 1c tip thi cuc dâu giá van tiêp tc và se xét mirc giá 

cüa ngthi trà lin k là müc giá ldthi dim d du giá a vông k tip. Nëu müc 

trà giá lin 1c là müc trâ giá lchôi dim cüa vOng dAu tru&c dO thI giá lch&i di&m 

eOa vOng dâu tiêp theo sê lam muc giá kh&i diem cüa vOng d.0 tip theo së là 

imrc giá kih&i dirn cfia vOng dAu nay cong them 01 buàc giá. Trong trithng hap 

không cO ngu&i trà giá tiEp thl cuoc dAu giá coi nhu ichOng thành. Nba du Ui rut 

lad giá dã trâ sè bj xfr l' theo quy dinh pháp luat  và Phucing an, Quy ché du giá. 

- Nhà dAu Ui tham gia cuc dAu giá phái tham gia qua 03 vông du bat 

buc, nu ngu&i tham gia du giá ma không tham gia hM 03 vông dâu bat buc 

thi coi nhu vi phm quy ch du Ui (tilt trthng hap ti vOng dâu lin ké tnrâc dO 

ma NM du Ui trá giá cao nht cüa vông du cO müt giá trá lOn han giá khO'i 

dim cüa vông dAu tfr 03 IAn buO'c giá tth len, thi sau dO, cáo nba dAu tu khác 00 

quyn vit váo phiu dAu giá lâ "khOng tip tyc tham gia" ma không bj coi là vi 

pham quy ch dAn giá. Tnthng hap nu không cOn Nhà dAn Ui nào khác trà giá 

tip thi Nha dAn tu dã trà già cao nhAt cIA nêu là nhà dAn tu trüng dAn giá). 

Truông hap sau 03 vOng dAn bat buOc,  dn 01 vOng dâu bat k5', Nba dâu tu tham 

gia dAn giá tü chi khOng tham gia S giá thi phái viêt váo phiAn dAu giá là 

"khOng tip tue tham gia", khOng duvc nói bng läi. 

5.4. V&c  mO' cuc d/iii giá phái tiEn bàn/i theo nguyen tc 

S dii tung tham gia téi thiêu là 02 Nba dAn tu cO ngành ngh kinh doanh 

phu hap d thuc hiên dir an va darn baa âü cáo diu kin nàng lirc tài ehInh d 

thut hin dv an dAu tu theo quy djnh pháp 1ut. 

Cáo t chirc tham gia cuc dAn giá phài dc 1p  v tài chInh, không cüng 

mt Tng cOng ty hoac Cong ty mc và COng ty con; tru'ông hap doanh nghip 

lien doanh tham gia dAn giá thI cáo ben gOp vn trong lien doanh khOng dugc 

tham gia dAn giá, các Nba dAn tu không ducic sfr dirng nguèrn vn tü ngân sách 

Nhà nuôc dê tham gia dAn giá. 
Den thôi diem xác djnh diêu kiOn, nêu khOng dñ sO lucmg Nba dAu tu tham 

gia d.0 giá theo quy djnh thi UBND huyn Thanh TrI quyêt djnh tam  dung tA 

ehurc cuOc  dAn giá, Nhà dAu tu dA dãng k9 tharn gia dâu giá co th rut lai lchoãn 

tin dat truâc và phi tham gia dAn giá, hoc chap nhQn ch& dçii cho dn khi dü 

diu kiên tã chuc dAn giá. 
6. Dôi tu'y'ng du'qc tham gia dthi giá và cáo tnr&ng hçrp không duçrc 

tharn gia cuQc dAn giá quyên sU' dyng dat: 
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6.1. Dôi twang ttu'o'c iii am gia ddu giá quvên sn dtng dfit 

Các Nba du tu là t chirc kinh t dc 1p có chi.irc nãng kinh doanh b.t 

dng san, có dü các diu kin v nàng hit tài chInh d thc hiên du an du tu 

theo quy dinh cña Pháp luât và kbông vi phm quy djnh cUa pháp lut v& dt dai 

d& vol dv an dã ducic Nhà nithc giao d.t, cho thuê dt. 

Ditugng tham gia du giá quyn sfr dyng dt d thvc hién dr an du tu 
phài dáp üng các diu kin theo quy dinE tai Khoàn 2, 3, 4 Diêu 55 Luât D.t dai 

nàrn 2013. 

a. Bào dam dü các diu kin v nàng li,rc tâi chinh dé thvc hin dv  an du 
tu khi tham gia du giã: 

- Nguäi tham gia dâu giá có vn thuc sâ hU'u cña minh d thvc hin di,r an 

không thp han 20% tng mic dAu tu d& vol d\I an cO quy mô sü ding dAt duOi 20 

ha; dông th&i von cüa chü so httu phãi dáp (trig cho tAt cà các dçr an nba dAu tic 
dang thuc hiên; cam k& cüa th ch(rc tin dung cho vay von dO thvc hin d an; 

Dng thOi, vn cUa chU sO hifu phãi dáp img cho tAt cã các dv  an nhà dAu 

tu dang thrc hiën. 

- Không vi phm quy djnh cüa pháp lut vO dAt dai di vol dci an dä duac 
Nhà nuOc giao dAt, cho thuê dAt thông qua 1ct qua xfr iy' vi phm pháp 1ut dAt 

dai di vol các dv an duccc cong bá trên trang thông tin din t(t cüa SO Tài 
nguyen và Môi truOng v tlnh tr?ng  vi phm pháp luât dAt dai và 14t qua xfr i' vi 

phm pháp 1ut dAt dai tai các tinh, Thành ph Ichác d& vOl chü dAu tu. 

b. Co ngành ngh kinh doanh phi hpp vOl mic dich sfr dicing dAt d thvc 

hiên clv an dAu tu. 

c. Nba d&u tu dàng k' tham gia dâu giá phãi dáp (rng dà diu kin nàng li,rc 

d thirc hin dr an (phuang an du tu) theo quy djnh cüa pháp 1ut cO lien quan. 

6.2. Ngwôi (ham gia du giá 

Là nguOi di din theo pháp 1ut cüa nhà du tu hoac nguti ducic üy 

quyn hccp pháp có dü cac diu 1cin: 

- Là ngu&i Vit Nam cO dü nAng Ivc  hành vi dan si,r, d9c thông vi& thao ting 

Viêt Nam, thành thao các phép tInh cong tnr nhân chia ca bàn. 

- Không clang kI tham gia cuc du giá; 

- Không phài là nguOi lam vic tai Ban Quàn 19 dii an dAu tu xây dçmg huyn 

Thanh TrI hoac dun vj tu vAn dâu giá chuyên nghip thvc hin cuQc dâu giá; 

• - Không phài là bé dé, mc dé, vo, chErng, con ho.c anh chj em rut cüa dAu 

giá viên diu hành cuOc dAu giá.I. 

Ngu&i tham gia dâu giá là rn5t (01) nguOi duy nhât có ten trong danh sách 
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dO diêu kin tharn dy cuc dâu giá và trirc tiêp trá giá (Tnthng hop có nguti dai 

din theo üy quyên thI can phái cô van bàn üy quyên hop 1). Trong tru&ng môt 

cuc du giá, rnt nguäi chi dugc nhân Oy quyn cCrn mt dôi tugng tham gia 

dâu giá và nu dã là nguèi tham gia du giá thI không dugc nhan üy quyãh cüa 

di ti.rçrng dAng k' tham gia dâu giá khác. 

6.3. Gác trithng hçrp không ttuylc lizain gia cuc5c thin giá 

Nguôi không eó nàng 1irc hành vi dan sij, ngu&i bj rn.t hoãc bi han ch 

näng 1110 hành vi dan sir, ngirôi có khó khäri trong nhan thtrc, lam chü hành vi 

hoc ngir&i tai thai dim dãng k tham gia du giá thông nhan  thi.rc, lam ehü 

dirge banE vi cüa minh. 

Nguti lam viêc trong t chüc ban du giá tài san thirrc hin cuc d.0 giá, 

eha me, yg chng, con, anb ruOt,  chj môt, em rut eüa nhing nguâi do; cha, me, 

vo, chng, con, anh rut, chi ruôt, em rut cOa du giá viên diêu hành dâu gil 

Ngu&i tharn gia dtu giá quyn sü diing dt sü dung  nguôn vn tü ngán sách 

Nhà mthc. 

Truông hop cáo M chirc tharn gia dAu giá lien danh, thông dc 1p v tài, 

chInh; cüng mt Tng cong ty ho.c Cong ty mc và Cong ty con; tru&ng hop 

Doanh nghip lien doanh tham gia d.0 giá thI cáo ben gop vn trong liOn doanh 

thông dirge tharn gia dAu giá. 

7. Các khoãn tiên phãi np khi dãng k tham gia dâu giá quyën sir 

dyng dat: 
7.1. Khoân tiji ddE tnró'c 

Nhà dâu tir tham gia du giá khi np H sci dv du giá phái np mOt  khoán 

tin dt truàc theo thông báo md dAu giá cüa Ban Quàn 1 dçr an du tu xay 

dyng huyn Thanh Tn. 

Khoán tiên dat truàc thông dirge hoán trá cho Nhà dAu Pr tham gia du giá 

va dirge np vào ngân sách Nba rnthe trong tru&ng hop nhà dâu rn tham gia dâu 

giá vi phm quy ch du giá hoc vi pham quy djnh cña pháp luât; 
Khoàn tiên dat tnrot dä np cüa Nba du Pr trüng d.0 giá dirge tInh vao 

tong 5á tin phái np eho thu dt trOng dãu giá; 

Nba du tu' không tang dAu giá và không vi phm quy eh, quy dinh eüa 

pháp luât bi áp dOng hInh thirc tich thu tin dat truOt thi sê dirge hoàn trá lchoàn 

tin dat trong th&i hn 03 ngày lam vic k tfr ngày kOt thüe cuc du giá hoac 

trong thôi han  khác do cáo bOn thOa thun; 
Nba dâu Pr tham gia dâu giá có quyên tir ch& tham gia cuoe dAu giá và 

duac than lad tiën dat truâc trong tnrèng hp 06 thay di v giá thai dim, s 

luong, vi trI, diên tich ô dt dä niOm yt, thông báo cOng khai. 
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7.2. Tiên rnua so dti giá: 

Nba du tu kbi dang k9 tham gia däu giá phái np tiên mua ho so mcñ dâu 

giá theo quy djnh là: 3.000.000 dAng101 ho so (Ba triu dong!mt ho so). Vic 

nôp tin thirrc hin theo thông báo mM du giá cüa Ban Quàn 19 d? an du tu xây 

dmg huyn Thanh Tn. 

8. Thôi gian, dja dim bàn hO so' và nQp hO so' tham diy dãu giá, xcm 

thiyc hin da khn dâu giá và t chfrc cuQc dflu giá quyên sir dung dat. 

Thuc hién theo Thông báo mài du giá do Ban Quàn 1)2 dv an dAu tu xây 

dirrng huyn Thanh TrI phát hành va dugc niêrn yt cong lchai theo quy djnh. 

9. Rut 1i dãng k9 tham gia dáu giá trong thôi hn dãng k)2 

Tru&c khi h& thai han np h so dang lc)2 tham gia du giá ma Nhà dAu tu 

dã n5p h so rut dAng k)2 thI tin dt tniác cüa ngu&i dã dàng k9 dugc hoàn trà 

1i trong thôi hn 03 ngày lam viêc, k tir ngày tã chi1rc xong phin du giá. 

10. Giá kh&i dim, btrót giá, tiêu chun xét giá, cong thüt bó giá. 

10.1. Giá klu3'i diem 

- Giã kh&i dim cüa vông 1 là giá kh&i dim dê dâu giá quyn sfr ding dt 

16 dat CT (theo Quyt dinh phé duya giá khâi dim cüa UBND Thành ph Ha 

Ni). 
- Cia kh&i dim vông 2: Là giá trà cao nht cüa vông 1, tru&ng hgp vông I 

chua có buâc giá trà tang them so vói giá kh&i dim cüa vông 1 thi giá kh&i 

dirn cüa vông 2 là giá kh&i dim cüavông 1 c5ng them 01 buôc giá. 

- Cia lch&i dim vOng 3: Là giá trà cao nhât cüa vông 2, trutng hap vông 2 

chua cô buâc giá trà tAng them so vâi giá san cüa vông 2 thj giá khôi dim cüa 

vông 3 là giá kh&i diem cüa vOng 2 cong them 01 buâc giá. 

- Cia kh&i dim tir vOng d.0 thu 4 trô di duoc xác djnh là giá trá cao nh.t 

cüa vông d.0 lin k truó'c do; truäng hap trong vOng dâu bt kt  (l&n hon 4) cO 

tir hai ngi.rôi tham gia du già bO giá cao nhAt bang nhau thi giá khôi dim cüa 

vông du tip theo bang giá trà cao nl cüa vOng du tru'óc dO cong them 01 

bu&c giá. 

10.2. Bu'ó'cgid 

Buó'c già áp diing cho t.t cà các vông dâu là 3 00.000 dng (Ba trAm 

nghIn dEng). 

10.3 Cong th&c bó giá 

Cia bO hap lê : Là giá bô cho 01 rn2  dit xác djnh theo cong thIrc: 

GGkd+nxBG 

Trong d'ó: - G: Giá ho hçp l; 

- Gk 1 Gic khài diin ciki vOng dáu 
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-n:sótwnhiên(0,I, 2,3, 4,...) 

- BG: Bu'oc giá, bang 300.000 ddng (Ba tram nghlrz dng,.) 

11. Xét duyt diu kiên thaw gia du giá vã giám xát thiyc hin thco cuc 

du giá quyên sfr diing dat: 

11.1. XéE duyt diu kin tham gia dais giá: 

- Viêc xét diu lien tham gia d.0 giá duçxc tiën hành ngay sau Ichi h& thai 

han nQp ho so tham gia du giá. Ban Quàn l' dix an du tu xay dimg huyn 

Thanh Trl tè chifrc xét duyt diu kin tham gia du giá cüa các nhà du ax tharn 

gia dAu giá. 

- Viêc t chüc xét duyt diu kin tham gia du già duqc thvc hin trong 

diu kiên bâo rnt va duçrc 1p biên bàn, các thành phn tham gia phài k ten xac 

nhn n5i dung biên bàn và dugc luu trü trong h so du giá. Thông báo cong 

khai danh sách nh&ng nhà du ax tham gia dAu giá không dü diu kin tai  don vi 

tã chirc vic du giá và dan v thvc hin cuc du giá quyn sü ding dAt. 

- Ho so xét duyt diu kiin tham gia dâu giá, danh sách dü diu lciên tham 

gia dAu giá duoc báo quàn theo ch d mat. 

11.2 Giám sat thiyc hin cuc dâu giá quyn sfr dyng dt: 

Ban Quàn 1 dr an dAu tu xây dung huyn Tharth Tn m&i dai  din cat 

Phông: Tu pháp, Tài nguyen và môi tru&ng, Tài chInh, Quàn 1' do thj, Thanh tra 

Huyn, Cong an Huyên, Vin KSND Huyn, UBND xA Tix Hip và dai dien t 

cliIrc, cà nhân khác cO lien quan dn tham du, giám set thirrc hin cuOc  dAu giá 

quyên sfr dng dt. 

12. TrInh tçr m& cuc dâu giá, nguyen täc hO giá và xét giá, biên ban dâu 

giC, ni quy cuc du giC (Can thDiu 42, 44 ciw 1ug7 dd'u giá tài san 2016,). 

12.1. TrInh 4r mó cuOc  du gid: 

Trmnh tii cuOc ban dtu giá: 

DAu giá viên diu hành cuc du giá giâi thiu bàn than, nguôi giüp vic; 

Cong b danh sãch nguôi tham gia dãu giá và dim danh d xác djnh d 

xac djnh nguci tham gia dâu giC; 

- Phi bin ni quy, quy chê dãu giá; 

- Giôi thiêu khu dAt dAu giá, các thfra dAt dAu giá; 

- Nh&c 'a  müc giá kh&i dim; 

- Thông báo mirc giá và khoàng thai gian viêt và bO phiu trâ giá; 

- Phát phiêu cho nguôi tham gia dAu giá; 

- Trà ldi câu hOi cüa nguai tham gia dAu giá (nu co). 

- Phát phiu dAu giá cho tüng nguai tham gia dAu giá. Nguôi tham gia dAu 

giá di.rac phát 01 phiu d'j phiu du giC theo nu in san. Nêu vi& nhAm (truóc 
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k.hi bô phiu) phài yêu cu dôi phiu khác, thông dugc tây xóa, süa chUa trên 

cuôc dâu giá. Vic dôi phi&u trong thii gian quy djnh và dugc sv  chAp thuân cüa 

dAu giá vien. Nguôi tham gia dAu giá phài np lai  tè phiêu dä bj hông d& hru h 

so theo quy djnh; 

- HuOng dn nguôi tham gia dAu giá viêt và ho phiêu vào hOrn phiu; ngu&i 

tharn gia dãu giá cO tràch nhirn ghi rO hç ten, dja chi, giá trà dâu giá (b&ng 5ê và 

bng chtt) và các nôi dung khàc trong mu phiu dçr dãu giá và ho vào horn kin 

tri.rOc si,r chng kin cfia the thành phân du cuôc dâu giá; 

- Thai gian vi& và bO giá là thông qua 10 phüt (k cà vit và bô phiu dAu 

giá). 

12.2. Nguyen tic bJ gid i'd xli gid: 

Vic dénh giá xp hang nba dAu tu tham gia dAu giá thrcrc xem xét trén 2 

tiêu chI: cO phiu dv dAu giá hap 1 va giá. dr dAu giá hap 1. 

12.2.1. Phiéu dâu giá hap 1 là: Phiu dLr dAu giá do dan vi t chüc viêc dAu 

giá và dan vj th'rc hin cuc dAu giá phát hành (phiu theo mu in sn có dOng 

dAu cüa th chüc ban dAu giá chuyén nghip và Ban Quàn 1 dir an du tu xây 

dvng huyn Thanh Tn). Phiêu ghi dày dü the nOi  dung theo mu và thng n.hAt 

vOl ho so xác dinh tu each nhâ dAu Us tham gia dàu giá; 

S tin hO giá b&ng ch& và bng s trong phiêu dAu giá phâi thông nEAt, 

nu cO si sai léch thi s lAy giá tn bAng ch& dé xét giá. 

12.2.2. Cia trà dAu giá hap 1 là: giá do nhà du tii tham gia dAu giá trà giá 

duoc ghi trong phiu dix dAu giá và quy dinh; 
- Cia ti thiu cAn bng già thOi dim eüa t&ng vOng dãu dé dAu giá; 

- Tru&ng hap nba dAu Us tharn gia dk giá nêu bO sal buOc giá së th.rcic lam 

trOn theo nguyen the cong tang len cho trôn bux9c giá k tiêp M xdt giá. NM dAu 

tu tham gia dAu giá dng c5ng tang, lam trOn buOc giá k tip sê phài xác nl4n 

vao phiu dAu giá dä ghi sai buOc giá cüa minh. Truixng hap nhà dAu tu tharn gia 

dAu giá thông dng cong tang lam tràn buOc giá ké tiêp thi coi nhu vi phrn 

quy ch dAu giá, không duqc tip tve tham gia dâu giá và bj áp ding hInh thüc 

xfr 1 theo quy dinE; 

- Tri.thng hap nhà dAu Ut tham gia dAu giá nêu bO duOi mrc giá kh&i dim 

cüa tfrng vOng dAu thI coi nEu thông hcrp I, së bj áp ding hmnh thirc xir l vi 

pham không duçxc tip tijc tham gia dâu giá. 

123. Biên bàn a'ugiá 
Diên bin cüa cuc dâu giá phài dugc ghi vào biên bàn dAu giá. Biên bàn 

dAu giá phài ducxc 1p  ti cuc dAu giá và cO ch& k2 cña dAu giá viên diu hart 

cuôc dAu giá;  ngrrOi ghi biên bàn, Nlià dâu tu trñng dAu giá, nguäi cO tài san dAu 

15 



giá, di din eña nhüng ngi.thi tharn gia dâu giá; 

Nba du ax tiling du già tir chêi Ic') biên bàn du giá dircic coi nhu vi phrn 

quy ch dâu giá và bj sir 19 theo quy dinh ti Diêu 39 Lut dâu giá tài san nãrn 

20 16. 
Biên bàn dAu giá thrcxc dóng dAu cña t6 chrc d.0 giá quyk sü diing dAt. 

12.4. Nôi quy cuOc  dilu gid quyên s.ü' dyng dat. 

Nôi quy cuc dAu giá quyn sà dung dat do dan vi thvc hin cuc dAu giá 

(tã chñt ban dAu giá chuyên nghip) ban hành phii hap vó'i quy djnh efia pháp 

1ut và dun vi tã chfrc viêc dAu giá (Ban Quàn 19 dir an dau ax xây dmg huyn 

Thanh Tn) chAp thun và chju trách nhim truâc pháp 1ut vâ UBND Huyn ye 

tinh chInh xác, hap pháp cfia bàn ni quy. 

13. Xác dinh nhà dãu tu' dAu giá vã x& 19 vi phm ci the khi to chile 

dAu giá (Thu'c hién theo Diu 39, 42, 50, 51 Luãt dclii giá tat san,) 

13.1. Xác cnJi N/ia dEu Eu' tráng dclu giá vâ tJng s tin N/ia du tie 

tráng 'thu giá phái np 
Nhà dAu ax tiling giá là Nba dâu Ui cô giá trà hap l cao nhât & vông dAu 

cued cñng duoc Ngu&i diu hành cuc dAu giá cong b ti cuc dAu giá và duçic 

UIBND Thành ph quyt dnh cOng nhn kt qua dAu già 

Tru&ng hap sau lthi Ic& thñc 03 vông dâu bat buOc, & các vông dâu tip 

theo nu dn mt vong bAt ks'  ma t.t cà nhttng nhà dAu U' tham gia dAu giá du 

lchOng bO giá tip thl lAy kt qua cüa Nba dâu tu cô giá bO hap l cao nhAt vông 

tnux9c 1in k d xac dinh Nba dAu tu trüng giài. Nu tai  vông dAu truOc lin k, 

có nhiu Nba dAu ax bO giá bang nbau và là giá bO hap 1 cao nhât thI tè chüc 

cho nhU'ng Nhà dAu Ui nay bc tham d xác drth Nhà dâu Ui tiling dAu giá. 

Danh sách nJià dAu ax tiling dâu giá. dugc 1p  cüng biên bàn cuOc dAu giá và 

cOng b ngay sau kJ-ii kêt thüc cuôc dáu giá, có s  chilng kin cüa dcii din các 

b en. 

Tng s tin dAn ax tiling dAu giá quyên sfr dung  dat phài trà duqc xác dinE 

nhu sau: Gia tiling dAu giá nhan din tIch dat dâu giá thvc t bàn giao ngoi thijc 

dj a. 

13.2. Xfrlj vi p/i cmi cy thA khitô chü'c dâugiá 

Trong truè'ng hap Nhà dAu tu dàng k9 tham gia dAn giá dà np khoàn tin 

dat truo'c và duo'c xác dinE dii diu kiên tham gia cuc dAn giá nhu'ng khOng dn 

tham gia cuOc  dAn giá ma khOng thuOc tru&ng hap bAt khà lcháng (nu VI 19 do 

phucxng tin di chuyn ma tôi chmthi th&i gian chm tr khOng qua 10 phUt so 

v&i thai gian quy dinh trong h so m&i dAu giá) hoc ichOng np phiu dir dAu 

giá theo quy djnh thi coi nhu không tharn gia cuc dAu giá (tilt tru&ng hap vông 



d.0 truóc dO dà vit phiu "không tip tuc tharn gia" theo quy djnh). 

Nlhà dâu tu tham gia d.0 giá rut dun hoac tir chôi tham gia dAu giá sau khi 

dun v t chirc du giá dä cong bo kt qua xác djnh diu kin; 

Nhà dAu tu tham gia dAu giá (dai din Nhà dâu tu) bO giá thâp han giá khài 

dim cüa vOng du thi bi coi là vi ph?m Quy ch du giá và lchông dugc tiép tc 

tham gia du giá, dng thdi lchOng ducxc hoàn trà 1?i lchoàn tin dt truOc; 

Nguäi tham gia d.0 giá lchOng thain gia trà giá dü 03 (ba) vOng dAu bt 

buôc theo quy dnh (trtr truông hap ti vông dâu lien ké tru'Oc dO ma Nhà dâu Pr 

trà giá cao nht cüa vOng du cO müc giátrà ion han giã lch&i diem cüa vông du 

tfr 03 Mn buOc giá trà len, thi sau dO, các nba dAu tu khac có quyn vi& vâo 

phiëu dâu giá là "khOng tiêp tuc tham gia" ma không bj coi là vi pham quy ch 

dAu giá); 

Nhà dAu tu tham gia du giá (dai din Nhà dAu tu) rut lai  giá dà trá truâc 

khi du giá viên diu hành cu5c ban du giá cong bé nguOi trüng du giá; 

Trithng hap nhà du tu trá giá cao nUt rut 1a1  giá dã trà tnr&c khi b&t du 

thu tuc trà giá cüa vông kê tip thI cuôc du giá vn tiêp tiac và së xét mu cs giá 

cüa ngu&i trà giá iin k tnrâc dO là Sc giá khâi dirn d dâu giá a vOng k 

tip. Nu mtrc trà giá 1in k là mftc giá kh&i dim cüa vOng dAu thI giá khôi 

dim cüa vOng du tip theo së là müc giá kFthi dim cña vOng du nay cong 

them 01 buO'c giá. 

Trong tru&ng hap ichOng cO nguài trà giá tip thI CUC du giá coi nhu 

không thành. Nba du Pr rut lai giá dã trà së bj xfr 19 theo quy djnh pháp luât và 

Quy chê du giá; 

Nha du tu' dà trà giá cao nht t4i vông du cuôi cñng ma rñt 1?i  giá da trâ 

trux9c khi Ngu&i diu hàrth cuc ctu giá cong bá Nhà dâu Pr trüng du giá thi 

cuôc dAu giá di vâi 10 dAt nay coi nhu khOng thành (vi di vôi hinh thüc dAu 

giá bO phiu nhiu vOng, chi xác dinhlàNbà dâu tu trà giá cao nhAt t?i  vông dAu 

cuôi cüng khi sau dO khOng cOn Nha du Pr tiêp tvc  tham gia dAu giá); 

Khi nguôi diu hành cuOc dAu giá diu hành cu5c bàn dAu giá tài san dã 

cOng b Nba dAu Pr trüng dâu giá ma Nhà dAu tu nay tü chi không nhn quyn 

trâng dAu giá thi khu dAt coi nhu dAu giá khOng thành (vI déi v&i hmnh thirc dAu 

giá bO phiu thiu vOng, chi xác djnh là Nba dâu tu trüng dAu giá khi là nba dAu 

tu trà giá cao nhAt tai vOng dAu cuOi cüng ma khOng cOn Nba dAu Pr nào khác 

tiêp t1ic tham gia dAu giá); 
Trurng hgp Nba dAu tu tham gia dâu giá nêu bO sai buOc già së ducic lam 

irOn theo nguyen tc cOng tang Len cho trOn buàc giá k tip d xét giá. Nba du 

tu dông 9 cong tang lam trOn buOc giá tiép sC phái xác nhân vào phiu dAu giá 

17 



dã ghi sai bui5t giá cüa mInh. Truèng hgp Nhà du tu không dèiing 3' cong tang 

lam tràn butc giá k& sè khOng duqc tip t1c tharn gia dâu giá (vi pham quy 

ché); 
Nba dAu tu trüng d.0 giá khOng np tin trân d.0 giá theo quy djnh. 

14. Quyn vã nghia vu cüa ngtrèi Nhà dâu tu dâu giá: 

14.1. Quyhi 
Ducxc cong nhân kt qua tri.1ng du giá quyën sfr diring dAt và lam các thu 

tuc d nhn dAt, xác 1p quyên sà ding dat theo quy djnh. 

Di.rcic hiRing cáo quyn cüa ngithi sfr diing dat theo quy djnh cüa L'4t dAt 

dai; 
Dutic quyn sü dvng ha tng k9 thut trong ichu dat và két nôi ha tang k 

thut ngoâi 10 dAt d phi,ic vi cho vic sü diing dAt. 

14.2. Nghi'a vy 
K biên bàn cuc dâu giá; 

Nôp dAy dü tin trilng dâu giá quyên sfr ding dat theo quy& djnh cOng 

nhn kt qua dAu giá quyn sü dung dAt theo Quy chê dAu giá và quy djnh pháp 

I4t cô lien quan; 

Thvc hiên vic lap, thAm djnh và phê duyt di an dAu tis theo quy djnh; 

Chiu su quàn 1' và giám sat cüa Nhà rnxâc v dAt dai, mOi tru&ng, quy 

hoach, dAu tu xây dung, kin trüc trong qua trinh sfr dyng dAt; 

Co trách nhim np 1 phi tru&c b  dat theo quy djnh cüa B Tài chInh 

tru'Oc khi duot cAp (HAy chi.rng nhn quyn sCr dpng dAt. 

15. Vi phm quy ch dAu giá 

15]. Các tnthng hpp khóng dwQ'c nhn lai tin dat truác: 

a. Ba nôp tin dt truOc nhung IchOng tham gia cuc dâu giá ma khOng 

thuc tru&ng hcrp bAt 14th khãng; 

b. Bi truAt quyn tham gia dAu giá do cô hành vi vi pham quy djnh tai 

khoân 5 Diêu 9 cüa Lut dâu giá tài san; 

Cung cAp thông tin, tài lieu sai sr tht; sfr dvng  giAy t& giá mao d dàng Icy' 

tham gia dâu giá, tham gia cuOc  dAu giá; 

Can trd hoat dông dãu giá tài san; gay rôi, mat trt tir tai  cuc dâu giá; 

Be doa, cu&ng ép dAu giá viên, nguOi tham gia dau giá khác nEAm lam sai 

1ch k& qua dAu giá tâi san; 

Cáo hành vi bj nghiêm cAm Ichác theo quy djnh cüa luât cO lien quan; 

c. Tir chi k biên bàn dAu giá theo quy djnh; 

d. Rut laS giá dä trà; 

d. Tr ch& lcêt qua trüng dAu giá; 

18 



Dôi vOi tht cà nh&ng truông hap vi phm trên, nguti tharn gia d.0 giá së 

không duqe hoàn trà lai khoàn tin dat tnróc; toàn b so tiên dt truOc nay duo'c 

xà 19 thu hi np ngân sách Nba nuóc. 

15.2. Các tru'àng Izpp b/ truI quyen tham gia dulu giá 

Nba du tu tham gia du giá khOng ghi dÀy dU các thông tin quy djnh có 

trên phiu dÀu gin. D.0 giá viên së huong n tr11c tiêp d hoàn thin cho dÀy 

dü, chInh xác thông tin theo quy djITh. Nu nba dâu tu tham gia dÀu giá không 

dèng 9 hoàn thin theo hu&ng dAn thI b coi là phiu khOng hap lê và không xet 

duyt; 
Nhà dÀu tu tham gia dÀu giá trã giá cao ban mirc gin dat ccx th lam ca so 

xac dinh giá kth&i dim nhung ch9n sai b.iác giá và khOng dông 9 cong tang lam 

trôn cho phü hop vol gin trã hap 1 theo quy djnh; 

Nba dÀu tu tham gia dÀu gin trà giá thp han gin cirl th dâu gin quyn sr 

dung dAt dAt. 

16. Kinh phi t chfrc thiyc hin cuc dâu gin: 

Kinh phi d t ch1rc thvc hin du giá ducic thuc hin theo quy djnh tai 

Diu 3 Thông tu s 48/2017/fl-BTC ngày 15/5/2017 cüa B Tài chInh, cii th: 

Dij toán ngân sách nhà nuO'c giao cho co quan dugc giao xü 19 viêc dAu giá 

quyn sfr dung dAt dAt; 

Tin phi ho tham gia du gin quyn sfr dung dat theo quy djnh; 

Khoãn tiên dat truôc cfia Nba S tis tham gia dAu giá khOng duac hoãn trá 

do vi pham Quy ch dAu giá va quy dinh pháp 1ut; 

Các nguèn kinh phi hap le khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

PHAN III — THU'C HIN KET QUA DAU GIA 

1. Np tin sfr dyng dt vào ngãn sách Nhà nu*c vã bàn giao tth: 

Can cü quyt dinE cüa co quan nba nuàc có thâm quyn ye viec phê duyt 

k& qua dAu gin v viêc np tin trñng du gin, trong thol han  lchOng qua 05 ngày 

k tfr ngây nhân ducxc Quy& djnE trüng dAu giá, Chi c'ic thuê huyn Thanh Tn 

cO trách nhim ki ban hành và gui thông báo nQp tiCn trUng dau giá cho nba dAu 

Ut trñng dAn giá trong cüng mt ngày. 

Trong thai han  30 ngây k tir ngây dugc thông báo np tién trOng dâu giá, 

Nba du Ut trimg dAu gin quyn sà dung dAt phãi nOp  50% s tin s& dung  dAt 

theo Thông báo. 

Trong vông 60 ngày tiëp theo, nguôi sfr dng dat phài np 50% tin sfr 

dung dAt cèn lai theo Thông báo. 
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Qua thôi han nêu trën, nba du tu trüng dâu giá chua np dü s tin sr 

dyng d.t theo Thông báo thi phài np tin chârn np di vdi s tin chin nôp 

theo müc quy djnh cña pháp lut v quàn 19 thus. 

2. dp giy chfrng nhn quyên sü dyng dat: 
Sau khi np dñ 100% so tin trüng dâu giá quyên scr dvng  dAt, Nba du tu 

trüng dAu giá thirc hin các thu tue  dê cAp giây thing nhQn quyn sfr dvng  dAt 

theo quy dinh. 

3. Hoàn thién các thu tue v dir ãn, dâu fir và xãy dyng 

Sau Ichi dugc cAp GiAy chüng nhfln quyn sfr diring dAt, Nba dAu tu trüng 

dAu giá có trách nhiérn thuc hin vie lap, thArn djnh vâ phé duyt dv an dAu tu 
theo quy djnh; thvc hin thu tvc cAp phép xây dirng và t chirc trin khai dr an 

theo quy djnh. 

4. Phwo'ng an quail 19 4n hành diy an 

4.1. Hinh th&c qudn 1j5 drd,z 

Vic xây dçrng nhà 6 cao thng tai  10 dAt CT khu dâu giá quyn sfr dvng  dAt 

xä Tiir Hip phái 1p  thãnh dv an, là dii an kinh doanh nba 6 sü dung ngun vn 

tu cO cüa ChU dAu tu, vn vay tin diing và vn huy dng hgp pháp tir khách 

hang. Dé thvc hin tM dv an, thñ d&u tu dèrng thai vâi vic tp trung tao mpi 
nguôn hic cho dir an, cAn thi& phãi chñ dng tin hành ngay cac cOng viêc 

chuãn bj dAu Ui và hra ch9n hinh thrc quàn 19 thvc hin dv an. 

D thirc hiên t& viêc thrc hin và dir an theo dung các quy djnb cüa Nba 

rnthc, Nba dAu Ui cAn có kinh nghim d tr\rc tip quân 19 thrc hin va lchai thác 

du an. 

Chü dAu Pr chiu trách nhirn quãn 19 cOng trInh ye mpi m.t chAt lucrng, k5' 

thuât, tin do, an toàn và v sinh mOi tru&ng, bat dAu t& giai doan chuAn bj dAu 

tu cho dn khi k& thüc xây dijng din dij an vào khai thác sü dung theo dung 

Nghj djnh s 59/2015/ND-CF ngày 18/6/2015 cña ChInh phü v quàn 19 dir an 

dAu Pr xây thing cOng trInh; Nghi djnh s 46/2015/ND-CP ngày 12/5/2015 cüa 

Chinh phü v quân 19 chAt lugng vâ bão trI cOng trinh xay dvng  va Nghi djnh s 

02/2006/ND-CP ngày 05/01/2006 ye vic ban hành Quy ché khu dO thj mOi. 

4.2. Hmn/z 11,1cc 16 char thu'c hiên dir an 

Trên cci s& cac can cr pháp 19 hin hành, the quy djnh v quy ch quàn 19 

dAu tu va xay dijng ciing các van bàn hu&ng dn lien quan, dv an nhà & chung 

cu CT khu dâu giá quyên sfr dung dat xa TU Hip ducic quân 19 thuc hiën theo 

hInh thuc Chü dAu tu trkrc tip quãn 19 và tr thirc hin dij an. Lra chon hInli thiirc 

dAu tu xay diyng mOi dng bo  tü cci 56 h? tAng k5 thuat den xây dçrng các hng 

mc cOng trinh kin true efia Ichu dAt theo quy hoach  dirge duyt. Dáp üng duoc 
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the yêu cAu, tiêu ehuân v nha & vâ thu thu dich vi ngày càng cao triróc mt 

cUng nhu lâu dâi trong tu'ong lai. 

ChU du Ui sê thuc hiên du Pr, quãn 1 kinh doanh dij an theo quy ch 

quán 1 dAu Ut xây thing và cac quy djuh lien quan hien hành. Ni dung trin 

khai thuc hiên du tu, tin do thuc hiên các hang miic cong trmnh, các chi tiêu 

kinh th, k thuât ducic thuc hiên theo Quyt dnh ehp thun du tu cüa cAp có 

thAm quyn. Phi hcrp vêrn vay, vn huy dng, vOn Ut có theo quy djnh d thvc 

hin dir an nhâm dam báo hiêu qua cho các nguèn v'n và dAng thyi xây dung 

giá thãnh san phAm kinh doanh phü hccp có sirc cnh tranh và hAp dn trên thj 

truà'ng, darn báo rniic tiêu phát trin d? an và san xuät kinh doanh, phiic vi nhu 

câu ye nhà & cho các di tucxng khách hang. 

Sau khi di an dime cAp có thAm quyn chAp thun du tu, Chü du tu du an 

së quAn l' diu hânh the ho?t  dng dâu tu xây dirng trong phm vi dLr an tir Idii 

bt du trin khai cho dn khi hoàn thành the giai doan  thãnh phn và di vào van 

hành lchai thác sü dting  kt thüc dv an. 

5. Céc ir däi du Ui (nu co): Thvc hin theo quy djnh phAp lut hiën 

hành. 
Diu kin cña dir an: Thec hiénthco quy d/nhpháp luç2t hiên hành. 

ChAp thuân du Ui dir an: Thijc hin theo quy djnh các ni dung lien quan 

dn chAp thun du Pr dir  an phát triên nhá & dOi vOi dir  An nhA &, vA cAc quy 

dtnh phAp lut lchAc có lien quan. 

.HET  
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ucr BAN NHAN DAN CQNG aoA XA 11(11 CHU NGHTA VIET NAM 
HUYEN THANH TRI Dc Ip - Tiy do - Hnh phüc  

S: ! /QD-UBND Thanh Tn, ngây 1g  tháng -F na5n 2019 

QUYET D!NH 

V vic phé duyt diêu chinh, bô sung Phirong an dfiu giá quyn sfr dijng 
dat äé thiyc hin dçr an dâu Ui Xây dyng cong trinh nhà ö' cao tang tai ô dt 
CT Khu dan giã quyên sir dijng dat xa Ti? Hip huyn Thanh Tn ban hành 

kern theo Quy& dinh so 941/QD-UBND ngãy 27/3/2019 
ella UBND huyn Thanh TrI 

U'c( BAN NUAN DAN HUYI$N THANH TRI 

Can c1? Luat T6 chüc chInh quyn dja phutrng s 77/2015/QH13; 
Can cüLuât Dat dai so 45/2013/QHI3; 
Can cü L4t Dâu giá tài san so 01/2016/QH14; 
Can cIt Nghj djnh so 43/2014/ND-CP ngày 15/5/20 14 cãa ChInh phü quy 

dinh chi tiêt thi hành mt so diêu cuaLuat Bat dai; 
Can cit Nghj djnh s 45/2014/NB-CP ngày 15/5/20 14 cüa Chmnh phü quy 

djnh ye thu tién sit ding dat; 
Can cit Nghj djnh sO 135/2016/ND-CP ngây 09/9/2016 cüa ChInh phñ sin 

dôi bO sung mQt sO diêu cüa the Ngh djnh quy djnh ye thu tiên sir dung dt, thu 
tiên thuê dat, thuO mAt mró'c; 

Cãncit Nghj djnh sO 62/2017/NTD-CP ngáy 16/5/2017 cüa ChInE phü quy 
djnh chi tiOt mQt so diêu và bin pháp thi hânh Lut dâu giá tài san; 

CAn cit Thông tu sO 76/2017/TT-BTC ngây 16/6/2014 cira B Tâi chInE 
huâng dn rnQt so diêu eüa Nghj djnh sO 45/2014/ND-CP ngáy 15/5/2014 cira 
ChinE phü ye thu tiën sir ding dat; 

CAn cit Thông Pr lien tjch sO 14/2015/flLT-BTNIMT-BTP ngây 
04/4/2015 cña B Tâi nguyen vã MOI tnthng vâ B Tu pháp quy djnh ye tO chite 
dâu giá quyên sit dung dat dê giao dat có thu tién sit dng dat hoac  cho thuO dat; 

CAn cit Thông Pr sO 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 cita Bô Tãi chInh 
quy djnh chê do tâi chinh trong hot dng dâu giá tài san; 

CAn cit Quyét djnh sO 3247/QD-UBND ngây 18/6/2019 cita UBND thành 
phO Ha Ni ye vic phO duyt giá khOi diem dê dâu giá quyên sir dting  dat thuc 
hin dy an "Xây dimg nhà & cao tang" và quyên thuê dat thirc hiën du an "Xây 
dung cOng trmnh cOng cOng' tai  khu dâu giá quyOn sir ding dat xà Tit Hip, huyn 
Thanh TrI; 

Can cit VAn bãnsO 1005/LJBND-DT ngày 13/3/2019 cita UBND thành phô 
Ha N6i  v/v thvc hin dâu giá quyên sfr dung dAt dé giao dAt cô thu tiOn sit dung dAt 
hoAc cho thuê dAt theo quy djnh cfa pháp Iut vS dAu giá tài sAn, dAt dai; 

CAn cit Van ban 24443/CT-QLDT ngày 23/4/2019 cita Cijc thuS TP HA Nôi 
v vic thirc hin dAu giA quySn sir dyng dat dS giao dat eó thu tiSn sir dung dat 
hoc cho thuS dAt theo quy djnh cüa phAp 1ut vS dAu giA Mi sAn, dat dai; 



Xét dê nghj cüa Truñng phông lii nguyen và Môi tnrông ti To trInh 
so T5 /TTr-TN&MTngày 'S /7/2019 và Giám doe Ban Quàn 1 dij an dâu tu 
xay dvng tai Van bàn sO 625/TTr-BQLDADTXD ngày 12/7/2019, 

QUYETDINH: 
Diêu 1. Phê duyöt  diêu chinh, bô sung Phutmg an dãu giá quyn südvng 

dat dé thvc hin dv an dâu U xây dyng cong trinh nhà a cao tang tai  0 dat CT 
Khu dâu giá quyên sü dvng  dat xã Ta Hip, huyn Thanh Tn ban hành kern theo 
Quyêt djnh sO 941/QD-UBND ngây 27/3/2019 cüa UBNID huyn Thanh Td ye 
vic phê duyt Phi.rang an dâu giá quyên sCr dpng dat dê thvc hin dçr an dâu U 
xãy dijng nhà 0 cao tang ti 0 dat CT thuc Khu dâu giá quyên sà dvng  dat xA 
Tü Hip huyn Thanh Tn, thành phO Ha nhi.r sau: 

1. Diêu chinh Khoãn 2 myc II Phãn I - Các thông tin chung nhu' sau: 
"2. Chi tiêu quy hoch xay dvng  xác djnh tai Bàn ye quy hoach tong mat 

bang diêu chinh Ian 2 ti l 1/500 dirge UBND huyn Thanh Tn chap thun ngày 
22/5/2019. Cu thênhusau: 

S 
T 
T 

Ten 
LO 
dat 

Cac chi tiêu chInh 

tich dat 
(m2) 

Diên 
tIch xãy 

( 2)  

Mt  
do 

A 

dçrng 
(%) 

So 
;. Tang 

cao 

Diên 
tIch 
san 
( 2)  

Hês 
SDD 
(iMi) 

ngu'cn 

Dtxây 
dçrn Zr 

nba 0 
cao 
tang 

CT 7.525,8 3.010 40 25 75.258 10 2000 

Tng diên tIch 0 dat là 7525,8m2. Din tIch tinh thu tin scr diing dt là 
7525,8m2  (Din tIch toàn bo 0 dat). Trong do: 

- Diên tIch dat xây dpng cong trInh: 3.0 tOrn2; 
- Din tich dat sfr dvng dat dé lam san, dithng di, trOng cay xanh và bO trI ha 

tang k thut: 4515,8rn2. 
- Cong tnmnh nhà cao tang gOm 02 tang ham lam ehO dO Xe; tang 1 và tang 2 

sfr dung eho muc dich thiwng rni; tü tang 3 tOi tang 25 sü dimg lam can h. 
Nhà dâu tix trüng dâu giá có track nhim hoàn thin toân bQ và dOng bo h 

tang k thut cüa 0 dat tbeo dung quy hoeh dA dirge UBND huyn Thanh Tn 
chap thun; dàrnbào thvc hiên Van ban 4174/UBND-DT ngày 28/8/20 17 cüa 
UBND thânh phO Ha Ni ye vic ban hank hithng dan xác djnh quy rnO tang 
hAm phc vii d xe dOi vO'i cac dir an dâu tin xây dvng frCn dja bàn thành phô Ha 
NQi; thçrc hin quàn 1, vn hành, duy tn, duy tu theo các quy dinh cüa Nba 
nuOc và Thành phO." 

2. Diêu chinh diem 3.1, Khoãn 3 Phimn II - Nhflng quy djnh cij the: 
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"3.1. Niêm yt, cOng khai vic dñu giá quyên si? diing dat: Niêm y&, 
cOng khai vic dâu giá quyên sfr dung dat th'jc hiên theo Diêu 35, Diêu 57 Luât dâu 
giátàisàn" 

3. Diu chinh, hO sung tit f, diem 3.4 (118 so' tham dv  dan giá) Khoãn 
3 Phãn II- Nhu'ng quy djnh cu the: 

T 1iu chüng minh nhà dâu ttz có dii diêu kin nãng içrc thijc hin dv an: 
- HO so chthig rninh vOn dâu tu thuQc sâ Mu ciia nhà dâu P.r không thâp 

han 20% tOng mac dâu P.r cüa dir an (Dy' an xdy dy'ng nhàâ cao tang tai 6 CT 
k/rn dáu giá quyên th dipig dat xã TfrHip có tong rn&c ddu tic khoâng 1.100,3 
t) ddng; yêu cdu vOn ddu tic tl2u5c sàhui'u cia nhth ddu tic khOng tháp hon 220,0 

dOng). 
Von thuôc sâ hitu ciia nba dâu tu là vOn thut cO ciia nhá dâu w tmnh dn 

hat näm 2018 duac the hin trong báo cáo tài chInh cña nba du Pr và phái duac 
kiém toán dQc lap xác nhn. Tnthng hyp nhà dâu Pr là doanh nghip, hop Mc xã 
mdi thànb 1p thI phái có van bàn xác nhn cüa ca quan, tO chüc có thm quyn. 

- Danh muc các dr an dâu tu ma Nba dâu Pr dang thvc hin (néu cj the v 
sO li.rgng cac dv an, quy ma tirng di,r an, tong mcrc dâu tu timg dv an...). 

- Cam két cüa tO chüc tin ding ye cho vay vOn dé thirc hin thr an. 
- Cam kêt ciia Nba dâu Pr ye vic khOng vi phm quy dinh càa pháp luat 

ye dat dai dOi vO'i cac thr an dã throc Nba nu'O'c giao dat, cho thuô d.t." 
4.Diêu chinh, bã sung tiêt a, diem 6.1 (DOi tuç'ng duçic tham gia du 

giá quyên sfr dçing dat) Khoãn 6 Phân II: 
"a. Bào darn dii CáC diêu kin ye nãng lvc  tái chinh dé thut hiên dir an du 

Pr khi tham gia dâu giá: 
- Nba dâu Pr tham gia dâu giácd von thuc s& hftu ciia mInh dê thvc hin dv 

an không thâp han 220,0 t' dOng; dOng thai vOn CÜa cliii s& hüu phài dáp ii'ng cho 
tat ca các dir an nhà dâu P.r dang thirc hin; có cam icét ciia tO chót tin dLing  cho vay 
vOn dé thuc hiên du an; 

- RhOng vi phm quy djnh cüa pháp lut ye dat dai dOi vdi dv an dä duyc 
Nba giao dat, cho thuê dat thông qua lcCt qua xii' l' vi ph?m pháp 1ut dat 
dai dOi v&i CáC dir an dugc cOng bô trên trang thông tin din tü ciia Sd Tài 
nguyen va Môi tru&ng ye tinh tr?ng  vi phrn pháp luat  dat dai vâ kêt qua xü 1 vi 
phm pháp luât dat dai ti các tinh, Thành R khác dOi vdi chii dâu Pr". 

5. Diêu chinli, bO sung diem 7.1 (Tiên dàttnró'c) Khoãn 7 Phn II: 
Nba dâu Pr tham gia dâu giá khi flop ROsa dv dâu giá phái nôp môt 

khoán tiên dt trux9c là 20,0 t' dOng (Hai muai t' dOng). 
Thoán tién dat truót khOng duccc hoàn trã cho Nba dâu Pr tharn gia dâu 

giá và ctuac np vào ngân sách Nha nu'ac trong CáC tm&ng hap dirge quy djnh 
ti Khoàn 6 Diêu 39 Lut dâu giá tái san. 

Nba dâu Pr lchOng thing dâu giá và khOng vi phm quy chê, quy djnh ciia 
pháp lu3t bi áp dung hmnh thuc tjch thu tiên dt trade thI se dirge hoàn trà lchoán 
tin dat trong th&i hn 03 ngày lam vie IcC tfr ngày kCt thiic cuc dâu giá ho.c 
trong thai hn lchác do cáe ben thOa thun; 
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Nhà dâu tu tham gia dâu giá cô quyên tir chôi tham gia cuOc  dâu giá và 
dugc nhari 1?i  tiên dt tnrôc trong tru&ng hap có thay dôi ye giá kh&i diem, s 
luang, vi trI, diên tIch o dat dã niêm yet, thông báo cong khai. 

Khoàn tiên dat truoc dã nop cña Nhà dâu Ui tráng dâu giá dugc chuyn 
thân.h tién dt CQC dê dam bão thirc hin nghia vi np tiên trâng dâu giá quyn 
sIr dyng dat theo quy djnh tai  Khoân 5 Diêu 39 Lut Dãu giátài san. Trong 
truông hap nhà dâu Pr không nap dü sO tiCn thing dâu giá quyêri sIr dyng dAt 
trong th&i hn quy djnh tai  Phân III - Thvc hin két qua dâu giá thI s ti&n dt 
C90 nay n'p vào ngân sách nba rnrOc." 

6. fliCu chinh, ho sung diem 10.1 Giá kh&i diem, Khoãn 10 phAn II: 
"10.1. Giá khO'i diem 
- Giá khâi diem cüa vOng 1 là giá kh&i diem dê dâu giá quyên sIr dyng dAt 

10 dat CT thrçic UBND Thành pith Ha NQi phC duyt tai Quyk dinh s 
3247/QD-UBND ngày 18/6/20 19 cüa LJBNID thành phô Ha Ni, là: 20.379.708 
dông/rn2  ('Hal mimi triu ha tram bay mu'ai ch[n nghin bay tram linh tam clSng môt 
tne't vuóng dat). 

- Cia khôi diem vông 2: Là giátrâ cao nhât cüa vông 1, trubng hap vông 
1 chin có buóc giá trã tang them so vâi giá khâi diem cIra vông 1 thi giá kh&i 
diem cOa vông 2 là giá khài diem cüavông 1 cong them 01 buOc giá. 

- Cia kh&i diem vông 3: Là giá trá cao nhât cüa vông 2, tru&ng hap vông 
2 chua có buâc giá trá tang them so vâi giá san cüa vông 2 thI giá khôi dim cüa 
vông 3 là giá lch&i diem cüa vông 2 cong them 01 btx&c giá. 

- Giálch&i diem tlz vông dâu thir 4 trâ di duçic xác djnh là giá trà cao nhAt 
cüa vông dâu lien kê truóc do; truô'ng hap trong vông dâu bat kSt (l&n han 4) cO 
tfr hai nguôi tham gia dâu giá bó giá cao nhât bang nhau thI giá kh&i dim cña 
vông dâu tiêp theo bang giá trà cao that cüa vông dãu trutc dO cong them üi 
buOc giá." 

7. Diu chinh Khoãn 1, phn III - Thiyc hin kêt qua du giá: 
"1. Np tiên sIr dyng dat và ngàn sách Nhà nuàc và bàn giao dAt 
Can cIr quyêt djnh elm co quan nba nu&c cO thâm quyên ye vic phé duyêt 

kêt qua dâu giá ye vic np tiên thing dâu giá, trong thôi han  khOng qua 05 ngày 
Ice tir ngày nhân duqc Quyét dinh trüng dâu giá, Chi c1w thuê huyn Thanh Tn 
cO trách nhim kI ban hành và gIn thông báo np tiên thing dâu giá cho nhà du 
hr tróng dâu giá trong cling mt ngày. 

Trong thai han 30 ngày Re t& ngày nhân duoc thông báo nOp tiên trIng 
dâu giá, Nhà dâu Pr thing dâu giá quyCn sIr dyng dat phái flOp tOi thiêu 50% sO 
tiên sIr dyng dat theo Thông báo. 

Trong vông 60 ngày tiêp theo, ngithi sIr dyng dat phài nOp so tiên sIr dyng 
dat con lai  theo Thông báo. 

Sau khi nhà dâu tunOp  dñ sO tiên trñng dâu giá quyén sIr dyng dat, trong 
tithi han 10 ngày dan vito chIc dflu giá bàn giao dat ngoài thrc dia cho nhà dâu 
Pr lam cáo thIr tçic tiêp theo 

Twông hap trong thi hn 90 ngày ICC tIr ngày nhn duçxc thông báo nOp 
tin thing dâu giá ma nhà dâu Ui không np dli so tiCn sIr dung dat: ben to chIc 
dãu giá tninh cap 06 thâm quyCn hüy quyCt dinh  cOng nhn hang dãu giá quyCn 
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sfr dung  d&t, s ti&n dt c90 eüa nba du U nQp vào ngân sách, st tin sfr dçing 
dat ma nhà dâu Pr dã np theo thông báo cüa cci quan thuê dirge hoàn trk lai nba 
dâu Pr ma không diroc tInh lãi'. 

Diêu 2. Các nôi dung kháe cüa Phuong an dâu giá quyên sü dung  dat dé 
thi.rc hiên dir an dâu Pr xây dvng  cong trmnh nba ô cao tang tai 0 dat CT Kim du 
giá quyên scr dung dat xã Tü Hip, huyn Thanh Tn ban hânb kern theo Quyêt 
dinb so 941/QD-UBND ngày 27/3/2019 cüa UBND huyn Thanh Trl khOng 
thay dôi, giü nguyen hiu lire thi hânh. 

Diêu 3. Quyêt djrth nay có hiu lc thi hành ké tfr ngây k. 
Chánb Van phông Hi dOng than dan và U' ban nhân dan Huyn; 

Tnthng the phông: Tài nguyen và MOi trutng, RI chinh — Kê ho?ch, Quãn 1 
DO thj, Tir pháp; Chánh Thanh tra huyn; Giám dOc Ban Quân 1' dir an dAu Pr 
xây drng; Chó tich u' ban nhân dan x T(r Hip vâ các tO chüc, cá nhân có lien 
quan chju trách nhirn thi hành Quyêt dnh na4r 
No! n/ian: TM. UY BAN NHAN DAN 
- UBND thânhphô HàNi; 

- S& Tài nguyen vâ Môi tnrOng; D Mo cáo 

- Ththng tri,rc Huyn üy; 

-. Thu&iw true HDND&UBND huyên; t 
-NhuDiëu3; 

- Lu'uVT.fl çfQ 
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CONG TV DAU GIA HQP DANH CQ\G HOA xi i-ioi cm; NGHJA VIETNAM 
LAC VIET Doe lap - htr do - Hanh phñc 

Ha Nói, ngày .Q. tháng .*5i6rn 2019. 

QUY CHE cuQc DAU GIA 
A P A A 

Quyen Str dyng dat de thire hiçn dy' an dau tu xay cly'ng nha 0' cao tang 
ti Iô CT thuc Khu dáu giá quyên sü' dyng dat xa Tn' Hiêp, 

huyn Thanh TrI, thành phô Ha Nôi. 

Can cur Lut dAu giá tâi san s 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 cña Quc 
hOi nutc Cong hôa XHCN Vit Narn; 

Can c Quyt djnh so 04/2017/QD-UB ngày 24/02/20 17 cUa UBND Thành 

ph Ha Ni v vic ban hành Quy djnh ye du giá quyên sä dyng dAt d giao dAt 

có thu tin sü dpng dAt hoac cho thuê dAt trén dja bàn thành ph Ha Nôi; 

Can dr Cong van s1005/UBND-DT ngày 13/03/2019 cüa UBND Thành 

phô Ha Ni v vic thirc hin dAu giá quyên sà dyng dat d giao dAt có thu tin sur 

dung dAt hoàc cho thuê dAt theo quy djnh pháp 1ut v dAu giá tâi san, dAt dai. 

Can dr Quyêt djnh s 941/QD-UBND ngày 27/3/2019 cüa UBNID huyn 

Thanh Tn v vic phê duyt phuang an dâu giá quyn sfr drng dAt d liia chon 

nhà dAu tu xây dthg nhâ & cao tAng t?i  16 CT thuc Khu dAu giá quyn sfr dung 

dAt xã Dir Hip, huyn Thanh Tn, thành ph Ha Nôi. 
Can cü Quy& djnh sá 3247/QD-UBND ngày 18/6/2019 cüa UBN]J thành 

ph Ha Ni ye vic phê duyêt giá khài diem dé dâu giá quyen stir dung dAt thuc hiên 

dr an "Xây dmg nhà & cao tAng" và quyên time dAt thvc hin du an 'Xây dimg cOng 

trInh cOng cong" tai  khu dAu giá quyn sir dyng dAt xa Dir Hip, huyn Thanh TrI; 

Can cü Quyt djnh sá 2888/QD-UBND ngày 18/7/2019 cira UBND huyn 

Thanh TrI ye vic phê duyt diu chinh, bO sung phuong an dAu giá quyn sir dung 

dAt d thirc hiên da an dAu ta xây ding nhà & cao tAng tai 16 CT thuc Khu dâu 

giá quyn sir dimg dAt xa Dir Hip, huyn Thanh Tn, thành ph Ha Ni; 

Can cir QuyCt djnh sO 2941/QD-UBND ngày 24/7/20 19 cira UBND huyên 

Thanh Trl v viêc' phê duyt chi djnh dun vj Vu vAn dâu giã chuyên nghip thuc 

hiên cuôc dAu giá quyn sfr dimg dAt d iva  chpn nba dAu Vu xây clung xây dung 

nba & cao tAng tai  16 CT Khu dAu giá quyCn sur dvng  dAt xã Dir Hiëp; 

CHIJOTh4G I - QIJY D!NH  CHUNG 



Diêu 1. Phirn vi chung: 

Quy chê nay cu the hoá v trinh tu, thu tue d.0 giá theo Luât dAu giá tài s 
01/20] 6/QH14 ngày 17/1 ]/2016, nCu rO quyên và trách nhirn cüa dan v có tài san 
dâu giá, to chiirc thrc hiêri dâu giá tài san và cáo dôi tucing tharn gia dâu giá QuyCn 
sl~ dijng dat dC thirc hiên du an dâu liz xây dung nba & cao tang tai 10 CT thuc 
Khu dâu giá quyên sCr dyng dat xa Tü Hip, huyn Thanh Trl, thánh phô Ha Ni. 

Diêu 2. Giãi thIch ta ng&: 
1. DOi twqng tham gia dflu giá: 
Các Nhà dâu Ui là tO chftc kinh té dc 1p cô chüc näng kinb doanh bat 

®ng san, có dü cáo diêu kin ye nãng lye  tài chinh dë th%rc hin dy an dâu tu theo 
quy dinh cüa Pháp 1ut và ]chông vi pham quy dinE cüa pháp 1ut ye dat dai dOi 
vôi dir an dà ducxc Nhà nuót giao dat, cho thuê dat. 

fJOi tu9ng tham gia dâu giá quyCn sü diing dat dé thyc hiên dir an dáu tu 
phài dáp 1mg các diêu kiên theo quy djnh t?i  Khoán 2, 3, 4 Diêu 55 Lut Dat dai 
nàm 2013. 

a. Bào darn dü các diêu kin ye nãng lyc tài chinh dé thyc hin dkr an dãu 
tu Ichi tharn gia dâu giá: 

- Nba dâu tu tham gia dâu giá có vOn thuOc so hu cña mmnh dC thyc hiên dir 

an lchông thâp han 220,0 t dng; ding th&i von cüa chü sO hStu phai dáp üng cho 

tht cà các du an nba du Ui dang thi,xc hin; có cam Icét cüa tO chlrc tin di,rng cho vay 

vein d thuc hiên dir an; 

- Không vi phm quy dinh cüa pháp 1ut v dt dai deii vOi dr an dã duoc 

Nba nuOc giao d.t, cho thuê dt thông qua kêt qua xlr 1' vi phm pháp 1ut d.t 

dai deii vOi cáo dir an duoc cong b trén trang thông tin din tfr cüa SO Tài nguyen 

và Môi truOng v tinE trtng vi phm pháp luât dt dai và k& qua xfr 
' 
vi phrn 

pháp ]ut dt dai tçti các tinh, Thành phO khác di vol thu du UI. 

b. Co ngành ngh kinh doanh phà hcrp vol nmc dich sIr dyng dAt d thyc 
hién du an dan tu. 

c. Nba dâu tu dàng k' tharn gia dâu giá phái dáp 1mg dü then kin nàng lye 
d thyc hiên dy an (phuong an dâu fir) theo quy djnh eIra pháp lut cO lien quan. 

2. Ngu*i tham gia dâu giá 
- Là nguOi d?i  din theo pháp 1ut elm nba dâu Ui hoàc nguOi duoc ày 

quyén hap pháp có dIr cáo diêu kiên: 
- Là ngithi Vit Nam cO dü nàng lyc hành vi dan sir, d9c thông vit thao 

tiCng Vit Narn, thành th?o cáo phép tinh cong trü nbân chia co bàn. 
- KhOng phài là nguOi lam vic tai  Ban Quan 1 du an dAn fir xây dung 

huyn Thanh Tn hoãc don vi Ui van dâu giá chuyCn nghip thyc hiên cuôc dAu 
giá; 

- KhOng phái là bè dC, me dC, vg, chng, con hoac anh clij em rut cIra dAn 
giá viCn diêu hànb cuc dâu giá.I. 

Nguii tham gia dâu giá là rnt (01) ngithi duy that di din phàp lu@t cho 
Doanh nghiêp cO trong danh sách dIr diCu kin tham dy cuôc dIru giá vá tnrc tip 
trà giá (TruO'ng hop cO nguôi dai din theo ày quyCn thi can phài cO van bàn ày 
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quyênh9p 1). Trong môt cuôc dâu giá, môt ngthi chi dtrqc nhn y quyu cüa 
mt dôi tLrong tharn gia dâu giá và nêu dã là ngithi tham gia dâu giá thI không 
ducrc rthân üy quyên cña dôi tuung däng icy tham gia dãu giá khác. 

3. Giá kh&i diem: 
- Giá kh&i diem cüa vông 1 là giá kh&i diem dé dâu giá quyên scr dpng dat 

18 dat CT (theo Quyêt djnh phê duyt giá khôl diem cUa UBND Thành phô Ha 
Ni). 

- Giá kh&i diem vOng2: Là giá trà cao nhât cüa vông 1, tri.r&ng hçrp vOng 1 
chua cO bixdrc giá trà tang them so vol giá kh&i diem cüa vông 1 thI giá kh61 diem 
cña vông 2 là giá khâi diem cüa vOng 1 cong them 01 buOt giá. 

- Giã khôi diem vOng 3: Là giá trà cao nhãt cüa vông 2, tri.thng hqp vông 2 
chua cO buot giá trà tang them so vol giá san cüa vOng 2 thi giá lchâi diem cüa 
vOng 3 là giá kh&i diem cUavông2 cng them 01 bu&c giá. 

- Giákhài diem tü vông dâu thir 4 tr& di dugc xàc djnh là giá trà cao nhât 
cüa vông dâu lien ke tarOt do; tru&ng hqp trong vông dâu bat k5' (lan han 4) cO 
tü hai ngu&i tham gia dâu giá bO giá cao nEat bang nhau thI giá kh&i diem cüa 
vông dâu tiCp theo bang giá trà cao nEat eüa vOng dâu tnthc do cong them 01 
buOc già. 

4. Bu&c giá: Mi.rc chênh lçch tôi thiêu cüa lan trà giá sau so vol lan trà giá 
tri.ràc lien kC trongtnthng hgp dâu giá theo phuang thüc trà giá len. BuO'c già do 
ngu&i cO tài san dâu già quyêt dinh và thông báo bang van bàn cho to tic du 
giá tài san dOi vol &ng cuc dâu giá. 

5. Phiêu trã giá hqp 1 là: Phiêu ghi dày dñ các ni dung theo mâu (co 
dOng dâu treo cüa To tic thvc hin d già tài san và cüa Ban Quàn 1 du an dâu 
tu xây dirng huyn Thanh Tn và thông nhãtvól các tài lieu trong ho so dang lc 
tham gia dâu giá. SO tiên trà bang chft và bang sO trong phiêu trà giá phài thông 
nhât, nêu cO sr sai lch thI së lay giá trà bang chtt dé xét giá. 

6. Giá trã ho'p ìê là: Giá do nhà dâu tu tham gia dan giá trà giá dupe ghi 
trong phiêu trà giá do.Côngty Dan giá hqp danhLac Vit phát hành và là giá trà 
cho rnt met vuông (1m2) dat. Giá tOi thiêu can bang giá khâi diem cüa t&ng vông 
dâu dé dâu giá và phài phü hcxp vol buOt giá dã thrcic quy djIIh. 

7. Giá thIng dflu giá là: Giá trà hgp1 cao nhâtô vông d euOi cling 
duqc Nguèi diêu hành cue dan giá cOng bO tai  cuc dâu giá và duac UBND 
Thành phO quyêt dinh cong nhn ket qua dâu giá. 

8. Khoãn tiên dt tnr&c: Là khoãn tiOn ma nguol tham gia dâu giá phài nôp 
de rang buc trach n.hirn khi tham gia dâu giá, lchoàn tiên dat truOc duac chuyên 
thành tiên Sat coc ichi nhà dãu tu trling dan giá (dugc quy djnh cu the ti Diêu 39 
Lut Bàn giá tài san). 

9. Bong tiên: BOng tiCn sIr dimg trong mpi giao djch theo Quy eh nay là 
Vit Nam dOng (viêt tat là VND). 

10. Lô dat (8 dat): Là mOt  phân din tIch dat dagc giOi han bôi ranh giOl 
xác djnh trên thijc dja hoác duet mO tâ trOn hO so, nàm trong khu dat d giao true 
tiOp cho ngi.r&i trüng dàu giá. 
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11. Khu dat: Là tp hop cáo 6 dt (6 dat) nain trong khu dat dã duge giái 
phóng mt bang và xay drng ha t5ng k thut hoãn chinE thuc da giói hnh chinE xa 
TüHip, huyn Thanh Tn. 

12. Các tü' ngfr, thut ngfr khác: Cáo tilt ngU, thuat ng& trong quy ché 
cuc dàu giá nàydugc si diing và hiêu theo nghia các tir  ngü, thuat ng theo Luât 
dâu giá tái san so 01!2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Cáo van bàn pháp luat  khác 
cô lien quan. 

CHIJONG II — NWFNG QUY DNH CV  THE 

Diu 3. Vi tn khu dt d giá, thông tin khu dat dan giá, giá kh&i 
diem, buó'c giã và hInh thfrc sfr dung dat san dâu giá: 

1. Vi  tn khu dat dãu giá: 
KI-iu dâu giá quyên sfr dung dat xã Tü Hip có din tIch 49.460m2 thuc 

dia giOi hành chInE xã TIr Hip, huyn Thanh Tn. Khu dat da duçic giài phóng 
mt bang và xay dgng ha tang k thuat hoàn chinh. Ranh gioi khu dat nirn sau: 

- PhIa Dông giáp dAt nông nghip thuc xa Tü Hip và Khu tái djnh cu dê 
giài phóng m4t  bng xà Tu Wp. 

- PhIa Tây giáp dat nông nghip lien kê Du?rng nOi Pháp Van tdi khu dâu 
giáTirHip,NgflHip. 

- PhIa Nam, phIa Bong giáp duông vào THCS Chu Van An và Khu tái 
dinh Cu X Tu Hiêp. 

LO dat dâu giá ki hiu CT näm & phia DOng Ichu dat, giáp du&ng vào 
tru&ng THCS Chu Van An huyn Thanh Tn. 

2. Thông tin khu dat du giá, giá kh&i diem, bu*c giá: 
- Thông tin khu dAt dan giá: Tong din tich 18 dat là 7525,8m2. Diên 

tIch tInh thu tin sfr dung dAt là 7525, 8ni2 (Din tIch toàn bô 10 dAt). Trong dO: 
+ ]Diên tIch dAt xây dung cOng tninh: 3.010 m2; 

+ Din tich dAt silt dung dAt dë lam san, dung di, trông cay xanh và hO trI 
htAngk9'thut: 4515,8 m2; 

Nhà dAu tu trüng dAu giá Co trách nhirn hoân thin toàn b và dng b h 

tAng 4' thuat cña 10 dAt theo dung quy hoach  dã dtrqc UBND huyn Thanh Trl 
chAp thun; dam bào thçrc hin Van bàn 4174/LJBND-DT ngày 28/8/2017 cüa 
UBNID thành ph Ha Ni v viéc ban hành huOtg dn xác djnh quy mO tAng hAm 
ph%lc v'i d xc dAi vOi cáC dv an du tu xây diyng men da bàn thành ph Ha Nôi; 
thijc hiên quàn van  hãnh, duy trI, duy tu theo cáo quy djnh cilia Nba nuâc va 
Thành phô. 

- Giá khO'i diem ella vOng dan giá thiTu nhât: 
Duoc quy dial-i tai  Quyêt djnh 38 3247/QD-LTBND ngày 18/6/20 19 cilia 

TJBND thành ph Ha NOi  v vic phê duyt giá khi dim là 20.379.708 
dngIm2 (Bang chib: Hai mimi triu ha tram bay rnu'ai chin nghin bay train linh 
tarn dng trén mt met vuóng). 
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- Giá khO'i diem cüa vông iiâu gi:i thá hai tr& di: Bang giá trá hgp l cao 

nhAt tai vông truóc 1in k (Trong truông hap tai vèng data tru&c 1in k ma tat cà 
Nhà dâu tu du trâ bng giá khài diem càa vôrig dâu, thi giá lchô'i dim cüa vông 
d.0 tip lien k duac xác djnh là giá klaói diem cüa vông dâu truâc 1in k cong 
them 01 buOc giá). 

- But giá thry'c quy djnh: áp dijng cho tat câ các vông dâu l 300.000 

dtniglm2  (Bang chQ: Ba tram nghIn do'ng trén mç5t met vuóng,). 

2. Mic dich, thb'i han, hinh thfrc sü' dung dat sau khi trüng dãu giá: 
(Thtc hin theo Quyet dnh so 3855/QD-UBND ngày 26/6/2017 ctü 

UBND thànhphO Ha N 
/ 

-Nba dâu tu trüng dâu gid quyên si~ d'ing dat duqc giao dat có thu tiên sü 
dung dat vói th?n han  sü  dvng  dat 50 nãm ké tir ngày UBND Thành phô k2 quyêt 
djnh phê duyt kêt qua dâu giá. 

- Ngu&i mua nhà & gàn lien v&i quyên sü dpng dat dugc sfr dirng on dinh, 
lâudài. 

Diu 4. Hmnh thfrc, phuo'ng thñc, nguyen Mc to chfrc dâu giá, diêu kiên 
tO chfrc dãu giá: 

1. HInh thfrc dâu giá: Dâu giá bang hO phiêu trkrc  tiép nhiêu vông cho 
toàn b phân diêntIch dâu giá. Vic bO phiêu trà giá duçcc tiên hành qua 03 vông 
dâu bAt buôc và mt hoc nhiêu vông dâu giá tiCp theo cho den khi khOng con 
Nhà dâu tu trà giá cao ban thi Nba dâu tu cuOi cüng cO mirc giA trà cao nhât là 
Nba dâu tu trüng dâu giá. Thôi gian viêt và hO giá cho 01 vOng dâu giá không qua 
10 phüt (kê câ viêt và hO phiêu dâu giá). 

2. Phu'o'ng th&c trã giá: Phuang thüc trá giá len. 
• 3. Vic m& cuQc dãu giá tiên hãnh thco nguyen the: 

- Tuân thu các quy djnh oCa pháp lut vic dâu giá quyCn sü drng dat duoc 
thvc hin cOng khai, lien tuc, khách quan, tnrng thçrc, binh dAng, báo ye quyên va loi 
ich hap pháp cüa các hen tham gia. 

- Vic dâu giá quyên sfr diing dat phài dOng trmnh tr, thu tvc theo quy dinE elm 
pháp 1ut ye dat dai và phAp lut ye dâu giá tài san. 

- Nba dâu tu tham gia dâu giá phài mua rnt b5 ho so m&i dâu giA, dAng k" 
tham gia du giA và np mt khoàn tiên dt tru&c (theo quy djnh tai  Diu 11 Quy 
ché nay). 

- TruOng hgp vi ly' do khách quan ma khOng to chüc dugc cuôc dâu giá, Nba 
dâu tu tharn gia dâu giá ducic hoàn lai  tiên mua hO so dà np trong thM han  02 ngày 
lam viêc, ké tilt ngày du kién to chc cuc dâu giá. KhOng hoàn lai  tiên mua hO so 
dOi vOl Nba dâu tu tham gia dâu giá có hành vi vi pham quy djnh elm pháp 1ut dâu 
giá trong th&i gian tO chlrc dau gid. 

4.ljiêu kin to ehfrc dâu gilt: 
SO dôi thong tham gia tOithiêu là 02 NbA dau tu cO ngAnb nghê kinh doanh 

phà hap dé thyt hin dir An và dam bAo dli the diéu kiên nAng hit tAi chInh dO 
thrc hin dv An dau tu theo quy djnh phAp 1ut. 

CAc tO chlrc tharn gia cu5c dâu giA phAi dc lap ye tAi chInh, lchOng cñng 
mt Tong cOng ty hoc Cong ty mc vA COng ty con; tnthng hap doanh nghip 



lien doanh tham gia dâu giá thI các ben gop von trong lien doanh khOng duoc 
tham gia dâu giá, cáe Nhâ dâu tu không dirge sü dung nguOn vOn tr ngn sáeh 
Nhà nuâc dê tham gia dâu giá. 

Dn thñ dim xác dinh diu kiên, nu khOng dü sO 1ung Mhà du tu tham 
gia dãu giá theo quy djnh thI UBND huyn Thanh TrI quyêt djnh tam  dmg t 
chiirc cuOc  dâu giá, Nha dâu tu dà dãngk' tham gia dãu giá co th rut 1aj  khoãn 
tiên dat tru&c tham gia dâu giá, hoãc chap nhn ch& dgi cho den khi dü diOu kin 
tO chirc dâu giá. 

Diêu 5. Don vj có tãi san dáil giá: 
- Dan vi cO tài san dâu giá: UBND huyn Than h TrI. 
- Dan vi dirge giao tO chüc viêc dâu giá và xfr 1' tài san dâu giá: Ban Quãn 1 

dir an dâu tu' xfly dçrng huyn Thanh TrI. 
- Dia chi Ban Quàn U' di;r an dâutu xây di;mg huyn Thanh Tn: S6 375 du&ng 

Ngpc HOi, IT Van DiOn, huyn Thanh Tn, IF Ha Ni. 
Diêu 6. Don vj tO clifre thçrc hin cuOc dâugiá: 
- Don vi thi;rc hin cuôc dâu giá: COng tyDâu giá hçrp danh Lc Viêt. 
- Dia cM: SO 49, phO Van Cao, phix&ng Lieu Giai, qun Ba Dinh, TP Ha Ni. 
Diêu 7. DOi tu'qng duct tham gia dãu giá và khOng du'qc tham gia cuc 

dan giá quyên sfr ding dat: 
1;  DOi tu'çrng tham gia dâu giá quyên sfr dyng dat: Xác dinh theo DiCu 2 

Quychênãy. 
2. Các tru*ng hqp khOng dirnc tham gia cuQc dâu giá: 
a. Nguäi lchOng cO nãng lrc hành vi dan si;r, nguOi bj mat hoac  b4  han  the 

nàng lire banE vi dan si;r, nguôi có khO khAn trong nEn thIrc, lam chü hânh vi 
hoc ngi.thi tai thai diem däng k9 tham gia dâu giá IchOng nhn thüc, lam thu 
duac hành vi cüa mmnh; 

b. Nguii lam vic trong tO tic dâu giá tài sânthi;rc hin vic dãu giá; cha, 
me, va, chng, con, anh ruôt, chi ruOt,  em rut cüa dáu giá viOn diéu hânh; ngu&i 
true tip giárn dinE, dinhgiá tài san; cha, mc, vg, chOng, con, anh mOt, chi ruôt, 
em ru5t cüa ngithi trçrc tiOp giám djnh, djnh giá tâi san; 

c. Nguai duoc chü s& hitu tài san üy quyên xfr U'tài  san, nguci có quyën 
quyt dinh ban tài san, nguäi k' hop dOng djch vi;i dâu giá tài san, nguO'i có 
quyn quyOt dinh ban tâi san cña ngi.thi khác theo quy djnE cüa pháp I4t; 

Cha, me, vg, chOng, con, anh ruit, chj ruôt, em ruôt cüa nguài quy dinh tai 
diem e muc nay. / 

d. Ngithi IchOng dü diêu kin &rgc nhn chuyOn quyên SiI dung dat, nguM 
ichOng thuOc  trirOng hcip dirge TThà nuàc giao dat có thu tiên sfr dung dat theo quy 
dinh cña Luât Dat dai. 

d. Trumg hgp eác to ehi.irc tham gia dãu giá lien danE, khOng doe lap ye tãi 
chinE; cüng môt TOng cOng ty hoc COng ty mc vâ COng ty con; tru'&ng hop 
floanh nghip lien doanh tham gia dâu giá thI các ben gop vOn trong lien doanh 
khOng dirge tham gia dâu giá. 

Diêu 8. Quyên và trách nhim cUa Nhà dãu hr thani gia du giá: 
a. QuyOn cüa Nhà dâu tu thain gia dâu giá: 
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- Ducxc tham du cuôc dâu giá (ks' càc giày th, tài 1iu lien cjuan) nôu dñ 
diCu kin theo quy djnh ye dâu giá; 

- Duoc cung cap dày dü các thông tin lien quan den 16 dat tharn gia dâu giá; 
- Dutxc trà lai tiCn dat truOc vâ thanh toán tiên lãi (nêu co) trongthôi h?n 

03 ngày lam viëc ké tir ngày két thüc cuc dãu giá nCu không tnng dâu già và 
không vi pham Quy chê cuc dâu giá. 

- Dircic tir chôi tham gia dâu giá và dirgc nhn Ii tiCn dt tnthc trong 
tnrông hop cô thay dôi ye giá khài diem, so luqng, chat lugng tài san dã niêm 
yet, thông báo cOng khai. Victir chôi tham gia dãu già duct the hiên bang van 
bàn và duac gui ye COng ty Dâu giá hqp danh Lac  Vit truác ngày cuc dâu giá 
duoc tO chüc. 

b. Trách nhiêm cüa NIIà du hr tham gia dâu giá: 
- Chap hành nghiêm chinh ni dung Phuccng an và Quy chê cuOc  dâu giá; 
- Np tiên mua ho so mi tham gia dâu giá, ho so dàng k52 tham gia dâu 

giá, khoàn tién dt truot theo quy djnh; 
- Nhà dâu tu tham gia dâu giá phâi có tOn trong phiOu thu tiCn mua hO so 

tham gia dâu giá do COng ty Dâu giá hgp danh L@c  Vit phát banE; 
- Nba dâu tir tham gia dâu giá thrac üy quyOn bang van bàn u)2 quyén hgp 

lê cho ngu&i khác tham gia dâu giá. Trong m5t cuôc dâu giá, mt nguOi chi duct 
nhân üy quyCn cüa môt dOi tugng tham gia dâu giá và nOu dã là ngu&i tharn gia 
dâu già thI không ducc nhân üyquyOn cüa ngu&i dàng k)2 tham gia dâu giá khác. 

- Nhà dâu tu tham gia dâu giá cO the üy quyOn cho ngir&i Ichác, ngu&i nEn 
üy quyOn phâi cô dü nàng inc pháp mat và nãng lijc hành vi dan sr (theo quy djnh 
cia pháp mat)  tham gia dâu giá. Viêc üy quyOn phài duct  lap thành van bàn theo 
quy cljnh cña pháp luat. 

- Co mt dung gi& dO lam thu tc và tham gia cuc dâu giá theo thxi gian 
thông báo cüa COng ty Dan giá hgp danh Lac  Vit và tuân thu Ni quy cuc dAu 
già. 

Nêu vi 19 do phuung tin di chuyn ma thi cham thi thM gian chârn tr 
khOng qua 10 phñt. Tnthng hcrp vi 19 do bat khà kháng không the cO rnt tham d\r 
cuoc dãu giá (do gap thiOn tai hoac tai n.n bat ng& trong qua trInh di chuyen dOn 
dia diem tham dir cuôc dâu giá) thi trong vOng 24 gid phài báo cho COng ty DAu 
giá hcrp danh Lac  Vit và Ban Quàn 19 dv an dan ftc xây dirng huyn ThanE Tn và 
phài có xác nhn cüa chInh quyOn nai xày ra sr vic. Nêu khOng cO 19 do chInE 
dáng bat khà kháng thi bi coi nhu lchOng tham gia cuc dâu già và bj xir 19 lchoàn 
tiOn dt truàc theo quy djrih. 

- KhOng duot rut don hoc tic chôi tham gia dau giá khi dã dirge xdt tu 
each cüa nguni tham gia dâu giá (trir tru&ng hqp có thay dOi ye giá kh&i diOrn, s 
lup'ng, chat lugng tài san a niOm yet, thông báo cOng khai). NOn rut don hoäc tic 
chôi tharn gia thi lthOng dirge hoàn trà lchoàn tiOn dt truOc theo quy dinh cia 
Luat dâu giá tài san. 

ThOu 9. NiOrn yet, thông báo cong khai dâu giá quyên si'r dung dat: 
Don vi dau giá quyOn sic dung dat thrc hin niOrn yOt Thông báo mi dàu 

giá bang bàn giy ti Bang tin cña: Sic Tài nguyen và Môi tnricng Ha Nôi; UBND 
huyên Thanh Tn, Ban Quán 19 dir an dau ftc xay dimg huyn Thanh Tn, TJBND 
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xä Tr Hip; cung cap Ho so m&i dâu giá bang bàn sO dê dáng cOngkhai ti COng 
thông tin diên ti: Sâ Tâi nguyen và Môitru&ng Ha Ni, Uy ban nhân dan huyri 
Thanh Tn; dàng Thông báo rnäi dAu giá trCn các báo theo quy dinh tai Diêu 57, 
Lut DAu giá tài san so 01/2016/QH14. 

Thai gian thông báo cOng khai Ian th hai it nt là 15 ngày tnrOc ngày m& 
cuc dAu giá. 

Dông thai vo'i vic dang thông báo cong khai, COng ty Dâu giá hcrp danh 
Lc Vit tlwc hién them yet vic dâu giá quyên sIr diing dat tai tru so cña to chlrc 
mInh, no'i t chlrc cuoc dâu giá va IJy ban nhãn dan xã TIr Hip, Phôi hqp cling 
UBND xä TIr Hip phát thanh thông Mo mM tharn gia dâu giá lien tue trCn he 
thông truyên thanh xã trong suôt qua trinh ban ho mM tham gia dâu giá. 

Diêu 10. ll so' mô'i tham gia dâu giá, th&i gian, dja diem ban hO 
mO'i tham gia dâu giá: 

1. Ho so' mè'i tharn gia du giá gôm: 
- Thông báo mM dâu giá; 
- Quyët dinh phé duyt phrong an dan giá; 
- Phirnng an dâu giá quyên sIr dimg dat; 
- QUy chê cuc dâu giá; 
- Mâu Phiêu trâ giá; 
- So do mat  bang ye vi trI khu dat, 10 dat; 
- Quy hoach chi tiêt 1/500 hoac  quy hoch tOng mat  bang duqc cap cô thâm 

quyên phê duyt; thông tin ye h tang k5 thu@t da dugc cc quan Nba nuOc có thâm 
quyênphêduyt; 

- Doi dang 19 tham gia dâu giá; 
2. Thôi gian vã dia diem ban ho so' dâu giá quyn sfr dyng dat: 
ThO'i gian ban ho so: Theo Thông báo mM tham gia dâu giá do Ban Quàn 19 

d an du tu xây dmg huyn Thanh Th ban hành. 
Dia diem ban h so: Van phOng Ban Quàn 19 d an du tu xây d'mg huyCn 

Thanh Tn. 
Dja chi: Tng 1 — Nlhà 3 tng trong khuôn viên cc quan IJBND huyên Thanh 

Tn — So 375 du&ng Ngoc H'M, thi trn Van Diên, huyên math Tn, TP Ha Nôi. 
Tin mua ho so du giá quyn sü ding dat: 3.000.000 dông/01 h so' (Ba 

triu dông/mQt ho sa). Vic np tiên thvc hin theo thông báo mM dâu giá cIra 
Ban Quân 19 dir an an tu xây dung huyn Thanh TrI. 

Diêu 11. Cách thfrc dàng k9 Sin gia dãu giá quyên sü' dung dat: 
1.Np ho so' tharn gia dâu giá: 
HO so tharn gia dâu giá duqc tiêp nhn lchOng hn chê so luo'ng và thrcxc 

bâo quân theo chê d "Met". 
Thdci gian nMn  h so tham dv  du giá: Cii th theo Thông báo mOi tham gia 

dâu giá do Ban Quàn 19 dv an du Pr xây d%rng huyn Thanh Tn ban hành. 

Dja dim thu Dan däng k9 tham gia d4u giá: Van phông Ban Quán 19 dv an 
du tu' xây diyng huyn Thanh Tn (Dia  chi' dd nêu,) 
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N}ià dâu tu' dáng kI dâu giá có th lira ch9n hinh thüc np dun tryc tiêp hoac 
gfri bng thu bào darn dn Ban Quàn 1' dçr an dâu tu' xây dimg huyn Thanh TrI. 

Thong tru'óng hQp don dang kI gii bng thu háo darn: Thai gion nç5p don 
dzcQ'c xac dinh  là thai diem Ban Quán 1 ci?  an ddu tic xáy clyng huyn Than!? Tn 
tiêp nhqn thu báo dthrn do bicu din chuyên den. Sau khi hét thai gian dd quy djnh 
Ban Quán lj c/u' an dáu tic xc thing huyên Thanh TrI khóng tiép nhç2n don dàng Ia' 
cña kho'ch hang và không chfu bat kI mach nhiin nào vó'i các don do. 

Th&i gian nhn ho so tham dirr dâu giá: C%i the co trong Thu rnäi dâu giá. 
Dia dim thu h so tham du dAu giá: Van phông Ban Quàn 1 dr an dâu tu 

xây thrng huyn Thanh Tn (Dja chi dà néu). 
2. Ho so' dãng k' tham gia agu giá gôni: 

- Giây giái thiu cüa Nlhà dAu tu tham gia dâu giá (di vói tru&ng hccp ngu&i 

np h so khOng phài là Nguäi dai  din theo pháp 1ut cüa Nba du tu). 

- Don Dàng k9 tham gia du giá (theo mu và do nguti dai diên pháp luât 

cüa Nba du tu ki),  dóng dAu, không ducic sfr dirng ch€t k photo hoäc ch& k)2 

khc sin). 

- Bàn sao có chfrng thuc GiAy chfrng then dàng k2 kinh doanh (co bàn chInh 

d d& chiu). "(Nhà du at tham gia du giá phãi có chót nàng kinb doanh bat 

dông san hoc GiAy chüng nhan du tu cO hoat  dng kinh doanb bt d'ng san)". 

- Bàn sao CMNID/CCCD/HC (cOn thai han)  cüa ngi.thi dai din theo pháp 

luât cüa t chüc; Bàn sao CMNDICCCD/HC (con thO'i han)  cüa nguai dugc üy 

quyn dáng k? tham gia du giá. 

- Giãy Uy quyOn theo dung quy dnh pháp lu@ (nu co). 

- Bàn sao Phik thu (giy np tin!giy xác nhn1Uy nhim chi) cO xác nhân 
cüa Ngân hang v vic np khoán tiên dt tru&c cüa Nhà dAu at tham gia du giá. 

- Bàn sao Phiêu thu cüa té châc thirc hin d.0 giá v vic rnua ha so tharn 

gia du giá. 

- Tài lieu chfrng minh nhà du tu cô dü diêu kin v nàng lijc d thijc hin 

du an du tu theo quy djnh: 

+ Ho so chññg rninh vOn du at thuc sà hthi cüa nhà du at khOng th.p hon 

20% ting mirc du tu cüa dix an (Dy' an xdy dyng nhà & cao tang tcii 6 CT khu 

du giá quyén sá dyng dclt xd Ta' Hip cO tang ma'c du tic khoàng 1.100,3 t) 

do'ng; yêu cu vJn du tic thuc5c sO' hthi cia nhà dáu tic khOng tháp hon 220,0 t,j) 

thing). 

Yen thuôc sâ hQ'u cüa nhà du at là vn thac cO cüa nba dAu tu tInh den ht 

näm 2018 dupt thO hin trong báo cào tài chInE cña nhà dAu at va phài duo'c 

kiêm toàn dc 1p xác nhn. TniO'ng hcrp nba du tu là doanh nghip, hop tác xã 

mâi thành 1p thi phài có van bàn xàc nhn cüa co quan, t chüc có thrn quyn. 
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+ Danli muc các di.r an dãu tu ma N~à dâu rn dang thuc hin (yêu câu nOu c' 

the ye so lugng cac dLr an, quy mô timg dii an, tng mirc d&u tu timg dii an...). 

+ Cam kt cüa t chic tin dung v cho vay dñ vn d thuc hién du an. 

+ Cam kt cüa NM du tu v vic thông vi pham quy djIih cña pháp 1ut ye 

dt dai di vôi cac du an dã thrcxc Nba nuóc giao d.t, cho thuê dAt. 

Lu'ut:  
- Ho so dx dâu giá duccc bô vào m5t phong bi khô A4 và np Ban Quàn 1 

du an dâu tu xây dung huyên Thanh Tn trong thai han quy dinE tat dia diem thu ho 
so neu trên dC xét duyt diOu kin tham gia cuOc  dâu giá theo quy dinh. 

- Nguôi nôp h so phài xuAt Uinh dugc bàn góc dé can b nhn ho so dOi 
chiêu kiCm tra (khi can). 

3. Khoãn lien dat tru*c: 
NM dâu tu tham gia dâu giá khi np ho so dan giá phài np mt khoàn tiên 

dt truOc là 20.000.000.000 tilIng (Hal nnroi t3 tlông,). 

Nhà du fix dang ki tham gia d.0 giá np tin trixc tip hoc chuyn khoân 
vao tài khoân cüa Ban Quàn ly' dv an dâu fir xây dimg huyn Thanh Trl m& ti Kho 

bac nhà nuOc Thanh TrI, lAy xác nl4n dã np dü so den và np cüng h so dir däng 

id dAu giá trong th&i gian quy djnh theo Thông báo m&i tham gia dAu giá do Ban 
Quân l dir an dAu ti.r xây dçmg huyn Thanh Tn ban hânh. 

Tài khoàn nôp tin dat tnuóc nhu sau: 
+ Ten tài ftoàn: Ban Quãn 1 dii an dAu tu xây dmg huyn Thanh TrI; 

+ S Tài khoàn: 3713.0.1025587.00000 Tai: Kho bac Nba nuác Thanh Tn; 

+ Nôi dung: (Ten Nhà dcu 1w dàng Id tharn gia dJu giá) np tin dt tarot 
tham gia dAu gió. Quyn s dijng d.t dê xây dçrng nhà 0 cao tang tai lô CT thuc 
Khu d.0 giá quyn sfr dung dat xã Th Hip, huyn Thanh TrI, thành phô Ha Ni. 
(Các tru&ng hgp Ban Quán 1)5 dw an ddu 1w xáy dyng htyn Thanh Tn nhin dupc 

thông tin chuyi khoán lien dt trwác thain gia dáu giá sau th&i I'iQn quy djnh sê 
k-hông dwQc cong nhn là cia np cith thành phdn hO sa tharn dy' ddu gid và khOng 
dim vào danh sách xét diu kin ngwth thorn gia ddu giO.) 

Khoàn tiên dat trirOc cüa nba dan fix trüng dâu giá duac chuyên thành tiOn 
dt coc dê xác dinh trách item, nghiavp tài chInh cüa nhà dâu fix. Tiên dat truOc 
duoc tInh là tin sà ding dat khi nba dâu fir trñng dâu giá sau klid nba dâu fix thLrc 
hiên xong nghia vi tài chInh phân cOn 'ai. 

Nhà dâu tu np tiOn phài km gift PhiOu thu (giây nQp tiênlgiây xácnhânlUy 
nhiêm chi) dO nhân lai tiOn dt truOc (trong tnx1ng hgp không trüng dau già va 
không vi phm Phuong ánlQuy chO/Ni quy cuôc dâu già). 

Thi gian, cách thü'c nhn Ii khoán tiên dt tru'ót: Trong th&i han 03 
ngày lam yjéc kO tir ngày ket thiic cuc dâu già, Nba dâu tu thông tiling dan giá 
yà thông vi pfrim Phuorig án!Quy chê/Ni quy cuc dAu giá tâi nhn lai khoán 
tiOn dat  tnuOt tai Ban Quàn l dij an dâu fix xây dmg huyën Thanh Tn. Kin nhân 
1i khoàn dOn dat tru&c, Nba dâu tu xuât tninh: Chiirng mirth than dan/Can cu&c 
cong dan; PhiOu thu (giây np tiCnlgiây xác nhn/Uy nbim chi) tin dat tarOt d 
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kiêm tra d6i chiu. Tnr&ng hccp NM dãu w u quyén cho ngithi khác nhn 1a1  
khoán tiên dt truôc phái có giây u5' quyên hqp 1, ducTc cong chiimg/chirng thvc 
theo quy djnh. 

Liru  : 
- t'Thà dãu tu tharn gia dâu giá có the tlr nguyen np tiên dt truóc tru&c thai 

han quy dinE. 
- Ducyc tth khoàn tiên dat tnthc vâo sO tiên trüng dâu giá phâi np. 
- Moi chi phi lien quan den viêc Np tiên dt truOc và Nhn 'a1  tiCn dt 

tnthc do Nlhà dâu tu chju. 
Diêu 12. Rut liii dãng k)2 tham gia dâu giá trong th&i hn dàng k)2: 
- Twang hap Nhà dãu tu tham gia dàu giá quyCn sir diing dat dã nôp ho so 

tham gia dati giá và khoân tiên dt traâc nhirng có dun xin rut Iai  ho so dàng k)2 
tham gia dâu giá tnrOc khi Ban Quãn 1)2 dir an dâu tu xây dimg huyn Than.h Tn tO 
chilic xét duyt diêu kin nguôi tham gia dâu giá thi Cong ty Dâu giá hap danh 
Lac Viét có trách nhiérn trá lai  Ichoân tiên dt tnrOc cho Nba dâu Ui do theo quy 
dinE tai  Khoàn 3 Diêu 11 Quy the nay. 

- Khóng hoàn trá tiên mua ho Sc 51-Ofl truz5ng hcp tren. 
Diu 13. Thô'i gian, dja diem kiêrn tra thiyc dja: 
Theo Thông báo mai tham gia dâu giá do Ban Quân 1)2 dv  an dâu U' xay 

dimg huyn Thanh Tn ban hênh. NM du U' dàng kI tham dr du giá cO nbu cu 
xem thuc dia cO m.t tai Ban Quân 1)2 dr an dâu U' xây dijng huyn Thanh Tn. 
Dun vi tã chire du giá së t chüc cho NEà dâu U' tham gia du giá xem xét thvc 
dja theo quy djnh.' 

Nhà dâu tu tham gia du giá quyên sir ding d.t cO th tij tim hiu thuc dia 
khu d.t, khOng phài thông qua don vj téi1 chirc dâu giá quyn sir dung dt. 

Diu 14. Xét duyt diu kiên tham gia dâu giá và giám sat thiyc Iiin 
cuOc dflu giá quyén sir dipig dat: 

1. Xét dnyt diêu kin tham gia dãu giá: 
Thii gian xét diêu kin Nhà dâu Us tham gia dâu giá: Theo Thông báo m&i 

tharn gia dâu giá do Ban Quân 1)2 d? an dâu U' xây dmmg huyn Thanh TrI ban hành. 
Ban Quán 1)2 dir an dâu tu xây dirng huyn Thanh Tn tO chirc xét duyt diCu 

kin tham gia dâu giá cUa NM dâu U' dáng k)2 tharn gia dâu giá theo quy dinh. 
Vic to chirc xét duyt diêu kin tharn gia dâu giá duoc thrc hiên trong 

diêu kin Mo mt và dugc lap Biên bàn, cac thành phân tham dir phãi k)2 ten xác 
nhn ni dung biên bàn và dupt hru trü trong hO so dâu giá. Thông báo cOng khai 
danh sách nhüng rihà dâu Ui tham gia dâu giálchOng dii diCu kin tai  don vi tO 
chute viêc dâu giá và don vj thrc hin cuc dâu giá quyCn sir d'ing dat. 

HO so xdt duyt diOu kin tham gia dâu giá, danh sàeh dii diCu kiên tham 
gia dâu giá du'ccc bào quàn theo chê d5 mt. 

2. Giáni set thiyc hin cuc dâu giC quyên sir ding dat: 
Ban Quãn 1)2 dii an dâu Ut xây dkmg  huyn Thanh Tn mO'i dai  din các 

Phông: Ta pháp, Tài nguyen và mOi tnaäng, Tài ehinh, Quàn 1)2 dO thi, Thanh tra 
Huyn, COng an Huyn, Vin KSND Huyn, UBND xã Tir I-Iiêp và dai din t 
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chirc, cà nhân lchàc có lien quan den tham du, giàrn sat thvc hin cuc dâu giá 
quyên si~ ding dat. 

Diêu 15. Th&i gian, dja diem to chive cuc dãu giá: 
1.ThM gian to chive cuOc du giá: Theo Thông báo  mñ tharn gia dàu giá do 

Ban Quân l dir an dâu tu xây dkrng huyên Thanh TrI ban hàrih. 
2. EDja diem to chive cue dãu giá: Theo Thông báo mâi tham gia dâu giá 

do Ban Quân 1 dii an dãu tu xây dimg huyn Thanh Tn ban hành. 

Diu 16. TrInh hr t chive cuc du giá, nguyen tc trã giá và xác dinh 
Nhà dâu hr trñng dâu giá: 

1. Yic m& cuQc dâu giá: Duoc tiên hành sau khi dã xác dnh duac danh 
sách ngu&i dü diêu kin tham gia dâu giá. 

2. Tnmnh ta t chive cuOc agu giá: (Khoán 1 Diéu 42 LugtDa'ugiá tài san so 

01/20] 6/QHJ4) 

Du giá vién diêu barth cuOc  dAu giátheo trinh tkr: 

- Gioi thiu bàn than, ngthi giñp vic; cong b danh sách ngi.thi tham gia 

du giá va dim danh d xàc dirt Nlià thu tu tham gia dâu giá; 
- D9c Ni quy, Quy ch cuôc thu giá; 
- Giâi thiu tài san dâu giá; 
- Nhc 1i mjirc giá kh&i diem; 

- Thông báo budc giã và khoãng thôi gian tôi da ghi và bO phik vào horn 

phiu; 
- HuOng dn each trà giá va trã Rn câu hôi cüa Nhà du hr tham gia th.0 giá 

(nu có); 

- Nh.c lai yêu cAu di vâi phiu trà giá hyp lê, thi gian d thvc hin vic 
ghi và bO phiêu vào hOrn phiu là 10 (muOi) phüt cho m6i vOng d&u giá; 

- Ti mi vOng du giá, nha thu tn tham gia thu giá ducic phát mt to phiu 
trà giá, ghi giá muon trà vào phiu cüa mInh. Hët thOi gian ghi phiu, thu giá 
viên yêu cu nguO'i tham gia thu giá bO phiu vào hOrn phik; kim thm s phiu 
phát ra và s phiu thu v; cong b t&ng phiu trà giá, phiu trà giá cao nht vái 
s' giám sat cña It nEat mt nguOi tham gia dâu giá, tip tue phát phiu cho nhfrng 
nhà thu tu tharn gia thu giá dê b&t thu trà giá cho vông tip theo. Giá lchOi dim 
cüa vOng thu giá tip theo là giá cao nlAt dä trá & vOng thu giá tnuOc lien kê. 

- Cuôc thu già kth thUe Ichi khOng cOn ai tham gia trâ giá. Dâu già viOn cOng 
b Nba thu Ui trà giá cao nht và cOng b I'Thà dãu tu do là NguOi tang dâu giá. 

- Diên biên cuc dâu gié. dugc ghi vào bién bàn thu giá. Biên bàn thu gié. 
phài cO chit k2 cüa Du giá viên diu hànE cuc thu giá, nguOi ghi biên bàn, 
nguti tang thu giá, ngu&i cO tài san thu giá, d?i din cña nhitng nguOi tham gia 
thu giá (Khoán 2 Diu 44 Lucnit  dJu giá tài sthn so' O]/20]6/QH]4). 
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3. Nguyen tile trã giã: 
- Dãu giá bang bô phiêu true tiêp nhiéu vèng cho toàn b phân din tIch dâu 

giá. Viêc hO phiCu trã giá duoc tiên hành qua 03 yang dâu bat buQc và mt hoc 
nhiêLl vông dâu giá tiêp theo cho den RH không con nba dâu tu trà giá cao ban thi 
nhà dâu tu euôi cling cô rnirc giá trã cao nEt là NguOi trling dan già. 

- Mt Nhà dâu tu tharn gia dâu giá së thrcxc phátOl phiêu tharn dv dâu giá ti 
môi vOng dàu giá: Nêu viêt nhâm (tnróc Ichi bô phiêu) phài yêu eau dôi ti lchác, 
không dirge tây xóa, san chüa trén t phiCu. Vic dôi phiêu trong thM gian quy 
dnh và ducs chap nhn cña dâu giá viên. Nhà dâu tu tham gia dâu giá phãi 
nôp lai to phiêu dã bj hông. 

4. Xác tljnh Nhà dãu tu trãrig dâu giá: 
Viêc xác dinh Nba dâu Pr tráng dâu giá dim trén 2 tiêu chi: CO phiêu trà giá 

hap l và trà giá hop lé. 
- Phiêu trã giã hçrp 1 (cO dóng dâu treo cüa Ban Quàn 1)2 dv an dâu Pr xây 

drng huyn Thanh Tn vâ Cong ty Dâu giá hop danE L?c Vi@) là: Phiéu ghi day 
du Ode nôi dung theo mâu va thông nhât vai Ho sa xet duyét diêu kiên tham gia 
dâu già; So tiên trà giá bang chüvâ bang so trong phiéu dâu giá phái thông nhât, 
nêu eO su sai 1ch thI se lay giá bang thU dé xét giá. 

- Giá trã hqp I: Là giá ghi trong phiêu trà giá và bang giá lch&i diem c'ng 

voi so nguyen IAn butc giá. TruOng hop Nhà dAn Pr tham gia dAu giá bO sai buOc 

giá së dirge lam trôn theo nguyen tc cong tang len cho trOn buOc giá lc tip. Nba 

dAu tu d6ng)2 cong tang lam trOn buOe giá tiép së phãi xác nEn vào phiu dAn 

giá dã ghi sai buOc giá.cña mInh. 

TruOng hop nhà dAn Pr tham gin dâu giá không dOng)2 cong tang lam trôn 
buOcgiá ké tiêp thi coi nhi.r vi pham quy ché dâu giá, không ducic tiêp tvc  tham 
gia dâu giá và bj áp dnghInh thüc xü 1)2 theo quy djnh; 

Truông hop nhà dâu Pr tham gin dâu giá nCu ho dm14 mirc giá lchôi diem 
cüa tlmg vOng dâu thi coi nhu không hop l, sê bj áp dvng  hinh thirc xü 1)2 vi 
phrn khOng dugc tiêp tijc tham gia dâu giá. 

- COng thfrc trã giá: Giá trá hcip 1 = Giá lch&i diem (giá san) -I- n lan buoc 
giá (n là eác sO tv nhién: 0,1,2,3,4,5,6... vv). 

- NguOi trüng dAu giá là Nba dâu Pr cO giá trá hop 1 cao nEAt a vông dAu 
cuOi cling dirge Dâu giá viên cOng bO ti cuc dâu giá, dirge Ban Quãn 1)2 dv  an 

dAn Pr xây dijng huyên Thanh Tn và cap có thâm quyên phé duyt. 
- TruOng hop sau khi két thác 03 vOng dâu bat buc, a cáo vOng dâu tiCp 

theo néu den rnt vOng bat k5' ma: 

+ Tat ca nhling nhà dAu Pr tham gia dâu giá du kbOng hO giá tip thI My k& 

qua eña nba dAu Pr cO giá hO hop l eao nhât 6 vOng truOc liOn 1 dO xác djnb 

khách hang trling giá. NOu t?i  vOng dâu truóc liOn kO, cO nhiu nba dAu Pr bO giá 

bng nhau và là giá bO hgp 1 cao nMt thI tà chlrc cho nhUng nba dAu Pr nay bc 

thäm d xáe djnh NguOi tiling dAu giá. 
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+ Trtxông hap nba dâu Pr trà giá cao nht rOt lai giá da trã truó'c Ichi b&t du 

thu tuc trà giá cüa vông ké tiëp thi cuôc dãu giá van tiêp tiac và sê xét rnirc giá cüa 

ngu&i trà lien icC là müc giá lch&i diem dC dâu giá & vông icC tiCp. Nu müc trã giá 

lin lc là müc trâ giá lth&i dim cOa vông dâu trithc dO thi giá kh&i dim cüa 

vOng dtu tip theo sC là müc giá Ich&i diem cüa vông dãu nay c5ng them 01 bu&c 

giá. Trong tru&ng hap ichông cO nguOi trà giá tiCp thi cuc d.0 giá coi nhu lthông 

thành. Nba dâu Ui rut lai giá dà trã sê bi xfr i theo quy djnh pháp lut và Phuong 

an, Quy ch du giá. 

- Nhà dâu tu tham gia cuôc du giá phài tham gia qua 03 vông dAu bt 

buôc, nu ngithi tham gia d.0 giá ma không tharn gia bet 03 vông du bt buôc 

thI coi nbir vi phm quy ch du giá (tth tnrèng hap t?i  vông du 1in kê tnrOc do 

ma nhà du tu trâ giá cao nht cüa vông dâu có müc giá trâ iOn hon giá khOi dim 

cOa vOng du tir 03 1n buOc giá tr& len, thI sau dO, các nhã dâu Pr khác cO quyn 

vit vao phiu dAu giá là "không tip tue tham gia" ma không bj coi là vi pham 

quy ch dAu giá. Tru&ng hap nu không cOn nhà dAu fir nào khác trâ giá tip thI 

nba du tu dã trà giá cao nht dà nêu là khách hang trñng dAu gia). Tnthng hap 

sau 03 vOng dâu bt buôc, dn 01 vông dâu bat k3', nba dAu tu tham gia du giá tü 

ehôi không tham gia dAu giá thi phâi viM vào phiu dâu giá là "ichông tip tpc 

tharn gia", không ducic mM bang i&i. 

- Nba du Pr da không tham gia dAu giá tai  vOng tnr&c thi không dirge 
tharn gia dAu t?i  các vOng du tip theo. 

- Tru&ng hap Ngi.r&i trüng dâu giá rut lai  giá dã trà hoc tir chôi không 
nhân quyCn trüng dâu giá thI thvc hin theo quy djnh ti DiCu 19 Quy chC nay. 

- Danh sáchNgir&i trñng dâu giá duçic 1p cftng biCn bàn dãu giá va cong 
bO ngay sau lchi kCt thüc cuôc dâu giá, cO air ch&ng lciCn cüa dai diên cac ben, 
nguexi trOng dâu giá k2 xác nhn. 

- TOng so tiCn dâu Pr trüng dâu giá quyCn s di,ing dat phái trà dugc xác 
dinh nhu sau: Gla trñng dâu giá n14n din tIch dat dâu giá th?c tC bàn giao ngoi 
thuc dia. 

tjiêu 17. NOi  quy cuic dãu giá: 
- Ngu&i không dang k tham gia dâu giá, ngu&i không dü diCu kiên tham 

gia dâu giá ngirôi lchông phãi là di biCu - khách m&i, ngu&i lchông cO nhiêm vu 
dine phân cong khOng dime vào thain dr cuc dâu giá. 

- Nguôi tham gia dâu già phâi cO mt tai cuOc dãu giá dung ngày, gi& quy 
dinh theo thông báo va QUY  chC dã duct ban hành. 

- Ngu&i tham gia dãu giá phâi an n4c ljch sij, ngOi dung vj trI ban tO ehOt 
da huOng dan, không di lai  fir do, 1n xOn  trongphOng dâu giá. Kbông duge nOi 
chuyn, trao dôi v&i eá nhân khac trong phOng dâu giá. 

- Ngi.thi tham gia dâu giá khOng hut thuOc, khOng sfr dung diên thoai di 
dng hoc bat k3' phuig tin truyên thông nào trong phOng dâu gia, lchOng Pr ' 
ra kbOi phOng dâu giá nCu chua cO sij dOng ' cüa Dâu giá viCn. 
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- Nguôi tham gia dãU giá không duccc quay phim chup binh trong cuoc dãu 
giá. 

- Nguèi tham gia dãu giá Ichông dLrOc mang chat cháy no, vu lchI, chat kich 
thIch vao khu vuc tO chirc cuOc dãu giá. KhOng thrcxc sfr dung chat kIch thich khi 
den tham dir cuc dâu giá. 

- Ngu&i tham gia dâu giá phãi tuân thñ, chap hành tuyt dOi su diêu hành, 
huâng dan cüa Dàu giá viên. KhOng tranh 1un vói Dâu giá viên vi bat k3' I do 
nao. 

- Ngi.thi tham gia dAu giá cá hành vi phá rOi, can tr& cuc dAu giá thi b 
truât quyên tham gia dâu giá. 

Biêu 18. Quyên và trách nhini ella Nguô'i trñng dflu giá: 
a. Quyên: 
- Dugc cOng nhn két qua trüng dâu giá quyên sIr diing dat va lam các thu 

tuc dé nhn dat, xác lap quyên sIr dung dat theo quy djnh. 
- Dinc hthng các quyOn dllangträi sIr dpng dat theo quy djnh cIra Lut Dat dai. 
- Dugc quyên sIr dung ha tang k3' thuat trong khu dat và kêt nOi h tang k 

thut ngoài 10 dat dC phiic vu cho vic sIr drng dat. 
- Ducic tnt khoàn tiên dat tnróc vào sO tiên tráng dâu giá phài nOp. 
b. Trách nhiêm: 
- K' biên bàn cu5c dâu giá; 

- Nôp dy dIr tin trling du giá quyn sIr dkrng d.t theo quy djnh cOng 

nhn kt qua du giá quyn sIr dung dt theo Quy ch dAu giá và quy dinh pháp 

1ut cO lien quan; 

- Thvc hin vic Ip,  thm dinh  và phé duyt dij an du tu theo quy djnh; 

- Chiu su quàn 1 và giám sat cIra Nba nuó'c v dt dai, mOi truèiig, quy 

hoach, du tu xây drng, ki&i trIrc trong qua tninh sIr drng d.t; 

- Co trách nhim np 1 phi truOc b dat theo quy djnh cIra B Tài chInh 

tnthc k.hi duccc cAp GiAy chlrng nhn quyn sIr ditng dAt. 

Diu 19.XU'1' the tru*ng hqpphát sinh khi ngirbi tham gin dAu giã rlltlai 
giá âã trã hoe tir chi nhân quyn trñng d&u giá (Diu 50, 51 Lu& dá'u gici tat 
san so 01/2016/QHJ4,): 

1. RaE lcd giá dii End: 

- TnzOng hcip nhà dAu tu trà giá cao nhât nt lai  giá dà trà tnrO'c ichi bt dAu thu 
tiic trà giá clia vOng kê tiêp thI cuc dâu giá vn tiêp tvc  và së xdt mlrc giá cIra ngithi 
trá giá lien kê trnâc dO là mIre giá kh&i diem dê dâu giá & vông k tip. Nu mlrc trà 
giá lin k là mlrc giá kh&i dim elm vông dâu thi giá kh&i di'rn clia vông dAu tip 
theo sê là mIrc giá kh&i dim cOa vOng dAu nay cong them 01 buôc giá. Trong 
tnthng hcrp lchOng cO ngu6i trà giá tiêp thI cuOc  dâu giá coi thu khOng thành. 

- Tru&ng hccp Nhà dAu tu dã trà giá cao nEAt tai  yang cu& cling ma rIrt lai 
giá dà trà trucyc khi Ngu&i diu hãnh cuc dâu giá cOng ha Nba dAu tu trüng dAu 
giã thI cuc dâu giá coi thu lchOng thành (vI dOi vói hinh thIre dAu giá bO phiu 
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nhiêu vông, chi xác djnh là nba du tu trá giá cao nhãt t%i yang du cui cüng lchi 
sau do lthông con nhà dAu Ui tip tvc tharn gia du giá). 

Nhà du tu tht 1i giá dã trà bi truAt quyn tham gia cuc dâu giá và së i 
xü 19 theo quy dinE pháp luât và Quy ch, Phuong an dâu giá. 

2. Ti1r chôi két qua tráng dâugid: 
Tru&ng hçrp du giá theo phuong thüc trà gin Rn, sau khi Dâu giá viên diêu 

hànli cuc d.0 giá dà cong b Nba d&u Ui trüng du gin ma tai  cu5c dâu gin ma 
ngtthi nay tir chôi kt qua tritng dâu gin thI coi nhu dâu giá thông thành. Nba du 
ni tritng dâu gin ma tü chôi kt qua tritng du giá së bj xfr 19 theo quy djnE pháp 
1ut va Quy chê, Phuong an dâu giá. 

3. Tfrc/zôikfibiênbándâugiá: 
Nguäi tritng dâu giá tir chôi k9 biên bàn dâu giá dugc coi nhu thông nhn 

quyên sir dung dat theo quy djnh. Khoán tiên d.t truOc thông duccc hoàn trà theo 
quy djnhtai Luãt d gin tài san. 

Diêu 20. Vi phm quy chê dan giá vã hInli thñ'c xii 19: 
1. Các tru'&ng hqp vi ph4m quy chê dâu gin và không dirçrc tiêp tiic 

tham gia dâugiá: 
- Nba dâu tu tham gia dâu giá soxuât thông ghi dày dii các thông tin quy 

dinh cO trén phi€u trá gin (ma thông ành huOng den kêt qua dãu gin). Dâu gin 
viên sê hi.râng dan trirc tiOp dê bean thién cho dày dii, chInE xác thông tin theo 
quy dinh. NOu ngu&i tham gia dâu gin không dông 9  hoàn thin theo hu&rig dan 
thI bj coi là phiêu thông hcip 1 không xét gin. 

- Nha dâu tu tham gia dâu giá trà giá cao hun mitt giá kb&i diem nlnrng 

chçn sai bithc giá và thông dng 9  cong tang len cho trôn buOc gin k tip d xét 

gin. 
- Nba du ti.r tham gia dâu giá rat lai giá dà trà tru&c khi du giá viên diu 

hànb cuc dâu gin cOng ho ngui trüng dâu gin. 
- Nba dâu tu tham gia dâu giátrà giá thâp hon giá kh&i diem. 
- Nba dâu tu tham gia dâu giá tham gia cuOc  dâu giá nhi.mg không np 

phiêu trã giá theo quy djnh (bao gôni vic thông np phiOu hoac  np phiOu mun 
lthi dA bet th&i gian quy djnh; np giây tài 1iu khác ma lchOng phài phiéu trá gin 
boplê;...) 

- Bj truât quyën tham gia dâu giá do có hành vi vi phm: 
+ Cung cap thông tin, tài lieu sai sir that; sir dyng giãy tä già mao  dO dàng 

k9 tham gia dâu gin, tham gia cuc dâu gin; 
+ Thông dông, mOc nôi vOi dan giá viOn, to chirc dâu gin tài san, nguM có 

tài san dâu gin, ngithi tham gia dâu giá lchác, cá nhân, tO chirc khác d dim gin, 
lam sai lch kOt qua dan gin tài san; 

+ Can tr& boat  dtng dâu giá tài san; gay rôi, mat trât Ui ti cuôc du gin; 
+ Dc doa, cuäng Op dâu giá viOn, nguäi tham gia dâu gin khác nhãm lam 

sai 1ch icOt qua dâu gin tài san; 
+ Các barth vi bj nghiOm cam lchác thee quy djnh ciia lut cO liOn quan. 
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2. C'ic truông hyp vi ph4ni quy chê du giá và không dtrçrc trã liii tiên 
cUt tnthc: 

- Trong tru&ng hop Nba dâu tu däng k9 tham gia dâu giá dä np khoãn tiên 

dt tnrâc nhung không tham gia cuôc dAu giá ma không thuc tru&ng hop bat lchà 

kháng hoe không np phik du dAu giá theo quy djnh thi coi nhu lchông tharn gia 

cuoc dAu giá (tr& truèng hccp vèng dâu truóc do dä vit phi&i "không tip tic 

tham gia" theo quy djnh). 

- Nhà dâu tu tham gia d.0 giá rut dan hoac  tfr thi tham gia du giá sau Ichi 

dan vi th chirc du giá dã cong b kt qua xác djnh diu kin; 

- Nguèi tharn gia du giá khOng tham gia trá giá dñ 03 (ba) vông du b&t 

buc theo quy djnh (trir truing hpp tai  vOng dâu lin ké tru&c dO ma Nhà du tu 

trá giá cao nht cüa vông du cO mrc giá trá lan hun giá khâi dim cCia vOng d.0 

tfr 03 iaA buOt giátrà len, thI sau do, cac nhà dâu tu khác cO quyn vit vào phik 

du giá là "ichOng tip tue tham gia" ma không bj coi là vi pham quy ehC du giá); 

- Nhà dAu tu dã trâ giá cao nhât tal  vOng dAu cui cüng ma rut 'a  giá dã trâ 

truOc khi Du giá viên cong bá Nba dAu tu trüng dAu giá thI cuc d.0 giá di vOi 

10 dt nay coi nhu khOng thành (vi di vOi hlnh thic dâu giá bO phiu nhiu vông, 

chi xác djnh là Nba dAu tu trà giá cao nht tai  vOng dâu cuOi cüng khi sau dO 

lchOng con Nhà du tu tip tc tham gia du giá); 

Nba dAu tu tham gia du giá dã dLrqc DAu giá viOn cong là nguOi tráng 
dâu giá ma tr chôi nhân quyên sü dung dat. 

- Nba dâu tu tham gia dâu giá dã duqc Dâu giá viOn cOng bô là nguti tang 
dâu giá ma tir chôi k9 vào Biên bàn dâu giá. 

- Nba dâu tu triing dâu giá không np tiOn tang dâu giá theo quy dinE. 
- Bi truât quyOn tham gia dâu giá do cO hành vi vi pharn quy djnh tai 

Khoàn 1 Diêu nay. 
- Hu qua pháp 19 cña cáo hàith vi pham nOu trCn se duçic xi.'r 19 theo quy 

djnh pháp lut, Nhà dâu Ui tham gia dâu giá cO hành vi vi ph?m quy chê dâu giá 
nêu trOn sê lchOng dup'c hoàn trà 1i khoàn tiën dt truO'c, toàn b sO tiên duoc thu 
hOi np ngân sách Nba nuâc. 

3. Nhfrng trir&ng hqp vi phm các quy dinh  khác trong quy chê nay, 
hoc ni quy cuEc dãu giá: 

Tüy tmg tnthng hcrp cithê du?c  xfr 19 theo quy djnb pháp lut. 
Diu 21. Hfly kêt qua dãugiá quyên sü' dung dat, hüy quyêt djnh cOng 

nhãn kêt qua tráng dãu giá quyên sfrdyng dat: 
1. Vic hñy két qua dâu giá quyCn s& diing dat thvc hin theo quy dinh t?i 

Diêu 72 Lut dâu giá tài san. 
2. Cáo tru&ng hgp hüy quyêt djnh cong n$n ket qua tang dâu giá quyOn 

sfrdi,rngdât: / 
- Nguäi tráng dâu giá kbOng np hoc np thông dü sO tiên theo ket qua 

trñng dáu giá quyên sCr diing dat khi dä het thM h?n  np tiOn theo quy dinh. 
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- Ngithi tráng dâu giá Ichông dugc hoàn trá 1aj  lchoàn tiên dat  coc; sO tiên 
sü dung dt da nôp (nhimg chua dà) dugc hoàn lai ma không duqc tmnh lãi suât, 
trut giá. 

3. Tnr&ng hccp vi pharn quy djnh tai khoàn 2 Diêu nay thI Ban Quân 1' dii 
an dau tu xây thmg huyn Thanh Tn báo cáo UBND huyn, trmnh len UBND thành 
phô hüy quyêt c1nh cong ithn kêt qua trñng dâu giá quyOn sIr dvng dat. 

CHU'ONG III— THTJC mEN KET QUA DAU Gui 
Diu 22. Phê duyt kt qua dAu giá quyên sfr ding dat: 
Can cü Biên bàn dâu giá và dê nghj cüa Ban Quàn 1'dr an dâu tu xây dvng 

huyn Thanh Tn, UIBND huyn Thanh Tn trInh phC duyt Icét qua trâng dâu giá len 
cci quan có thâm quyn theo quy djnh äé lam ca s& cho vic np tién vâ 1p ho sa 
giao dat. 

Quyêt djnh phê duyt kêt qua dâu giá ghi nO danh sách Nba dâu tu trüng 
dâu giá gè'rn: ho ten, dia chi, sO chIrng minh thu nhân dânlcàn cuót cOng dan cüa 
nguôi tning du giá (dSi vâi to chlrc: ghi rO ten tO chüc và thông tin tO chute, ma 
so tài khoán), vi tn thlra dat, diên tIch thIn dat, giá trüng dâu giá, hmnh thIrc sIr 
dvng dat, thai han  sü dpng dat, tOng so tiên Rhai  nQp vào Ngân sách Nha rnrâc 
clia tüng nguôi trüng dâu giá và các nQi dung can thietichác. 

Diêu 23. Np tiên sfr dijng dat sau khi có quyêt djnh cOng nhn kêt qua 
truing du giá quyên sir dyng dat: 

1. Np tiên sIr d%rng dat vào ngân sách Nba nuâc: 
Can cIt quyêt djnh cuia ca quan nba nu&c cô thm quyên v vic phê duyt 

kt qua du giá v vic np tin truing d.0 giá, trong thai han  không qua 05 ngày 
k tlr ngày n14n ducxc Quyt djnh trüng d.0 giá, Chi cpcthu huyn Tharih TrI có 
tráeh nhiêm kI ban hánih và gIn thông báo nOp  tin tnirng d.0 giá cho nhà du tu 

tr(ing dâu giá trong cling mt ngày. 
Trong th&i han  30 ngày kê tin ngày duqc thông báo np tin truing dAu giá, 

Nba du tu truing d.0 giá quyn sin dumg dt phái np 50% sé ti&n sIr dpng dt 
theo Thông báo. 

Trong vOng 60 ngày tip theo, nguthi sin dung dt phài np s tin sir dung 
dt con lai theo Thông báo. 

Sau ichi nhà du tu np dui s tin truing dâu giá quyên sir dung dt, trong 
thai han  10 ngày dun vj t chine dAn giá bàn giao dAt ngoài thiric dja cho nba dAu 
tu lam các thIn tin e tip theo. 

Tnuinng hap trong th&i han  90 ngày k tin ngày nh@n dugc thông Mo nôp tin 
truing dAu giá ma nhà dAu lii không np dO s tiCn sir dung dat: ben t chine dAu 
giá trInh cAp có thAm quyn hIny quy& dnh cong nhn truing dAu giá quyn sin 
dining dAt, s tin dat cpc cIna nhà dAu tu nQp váo ngân sách, so tin sir dung dAt 
ma nhà du tu dã nOp  theo thông báo cIna ca quan thus dugc hoàn trà 1a  nba dAu 
tu ma khOng du'ac tInE lãi. 
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2. SO tiên tráng dâu giá thuc nôp thrqc thanh quyêt toán trên co sO diên tich 
d.t th?c t sau khi bàn giao mc giài tai thrc dja. Toàn ho s tin thu duoc nOp 
vào Ngân sách Nhà nuóc. 

3. Sau khi np dñ sc tin thing du giá, ngubi trOng dAu giá quyn sà dung 
dat duac bàn giao dat trên bàn do và ngoài thc dja duói sr chüng kiên cüa 
Phông Tài nguyen và M° trithng huyn, UBND xã noi cO dat dâu giá. 

Diêu 24. Cap giây cling nhn quyên sir dijng dat, thu tyc, phircrng an 
quãn 15', tO chic thiyc hin diy an: 

1. Cap giây ching nhân quyên sir dyng dat: 
San khi np dü 100% sO tiêntrüngdâu giá quyên sir dixng dat, Nhà dâu w 

trñng dan giá thuc hiOn các thñ ttic dê cap giây chirng nhan quyên sir dirng dat 
theo quy dnh. 

2. Hoàn thin các thU tue ye dir an, dãu hr và xãy thyng 
Sau khi duoc cap Giây chüng than quyên sir dçing dat, Nba dâu fir P1mg 

dâu giá có trách nhim th?c hin vic lap,  thârn djnh và phO duyt dir an du fir 
theo quy dinE; thvc hin tpc cap phép xây dijng và tO chirc triên khai dr an theo 
quy djnh. 

3. Phirong an quãn 15' vn hành dçr an 
3.1. Hinh thic quãn 15' di'án 
Vic xây dijng nba & cao tang t • i 10 dat CT 1dm dâu giá quyCn sir dklng  dat 

xã Ti Hip phâi 1p thành dy an, là dkr an kinh doanb nhà & sir dung nguOn vOn 
tLrcô cüa Chü dan tu, vOn vay tin thing vâ vOn huy dng hgp pháp tIr khách hang. 
Dê thuc hiên tOt dii an, chñ dâu Pr dông thai v&i vic tap  trung to rni nguOn luc 
cho du an, can thiêt phài chü dOng tiên hành ngay cáo cOng vic chuân hi du fir 
vá 1ira 0h9n hInb thirc quán 15' thvc hin dir an. 

Dé thuc hiên tOt vic thijc hin và dr an theo dáng các quy djnh cüa NM 
nuOc, Nhà dan tu can có kinh nghim dê trrc tiêp quàn 19 thirc hin vá khai thác 
du an. 

ChU dâu tu chju tráeh nbim quàn 15' cOng trInh ye mi m.t chat hugng, k5' 
thuât, tiên dO, an toàn và ye sinE rnOi tnuông, Mt dâu tr giai don chuàn bi dAn w 
cho den khi kêt thirc xây dirng dua dr an vão lthai thác sir dyng theo dung Nghi 
dinE so 59/2015D-CP ngày 18j/2015 cüa ChInE phU ye quàn 19 dv an dAn 
xây dmg cOng trInh; Nghj djnh sO 46/2015/ND-CP ngày 12/5/2015 cUa ChIn[ 
phir vO quán 19 chat hrqng và bào trI cOng trInh xây dng và Nghi dinh 
02/2006/ND-CP ngây 05/01/2006 ye vic ban hành Quy chO khu do thi mâi. 

3.2. HInh thUc tO chic thure hiên dir an 
TrOn ca sâ các can ci pháp 1)2 hin hành, các quy djnh ye quy chO quán 19 

dan P.r và xây dung cüng cáo van bàn huórtg dan lien quan, dv an nhà a chung cu 
CT khu dâu giá quyCn sir dijng dat xã Ti Hip dugc quàn 19 thuc hiën then hinh 
thuc Chu dau truc tiOp quan ly va tu thuc hiOn dii an bra chon hinh thuc dâu 
Pr xay dimg rnOi dOngb tir cci sà h tang k3 thuât dOn xay drng các hang muc 
cOng trInh kiOn ti-ac cüa khu dat theo quy hoch dugc duyt. Dáp img ducyc cáo 
yOu cau, tiCu chuan ye nba a và nhu câu dich vu ngày cáng cao truâc mat c€ing 
thu Mu dài trong tucing lai. 
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Chü dâu Ut së thuc hiên dâu tu, quàn 19 Icinh doanh dir an thea quy ché 
quán 19 du Ut xây ckrng va cáo quy djnh lien quan hin hánh. Ni dung triën khai 
tlwc hiên dâu Ut, tiCn d5 thvc hiên cáo hng muc cong trinli, các chi tiêu kinhtC, 
k thut dime thijc hiên theo Quyêt dinh chap thun dâu Ut elm cap có thârn 
quyên. Phôi hap von vay, von buy dng, vOntu có theo quy djnh dé thuc hiên du 
an nhãrn dam baa hiêu qua cho cáo nguOn vOn và dOng thai xây dirng giá thành 
san phâm kinh doanh phui hap có sIre cart  tranh và hap dan trên thj trumg, dam 
bào m'ic tiêu phát triOn du an và san xuât icinh doanh, phpc vii nhu câu vO nba a 
cho các dOi tLrcxng lchách hang. 

Sau ichi du an dime cap có thárn quyên chap thun d Ut, Chñ dâu Ut dv 
an sê quán 19 diêu hart cáo hoat dng dan tu xây drng trong phamvi du an tü 
Ichi bat dan triên lchai cho den khi hoàn thành các giai doan thành phân va di váo 
v3n hành lchai thác sIr dçing kOt thñc dii an. 

CHU'OTNG IV- xi Lt VI PHAM vA TO C1115'C THYC IIIN 
Diêu 25. Xfr 19 vi phm trong qua trmnh thvc hin: 
1. To chlrc dan giá tài san có hành vi vi pham các quy djrt elm Phuccng an 

dáu giá va Quy ché nay thi hi xIr 19 theo quy djnh elm pháp 1ut tüy vào các mIre 
dt vá tInE chat elm hànb vi vi pham; nêu gay thit hai  thi phài bOi thuông theo 
quy djnh elm pháp luat. 

2. an giá viên có hart vi vi pham các quy djnh elm Quy ché nay thI tüy 
thea tInh chat, mIre do ma hi xIr phat vi pham hành chInh ho.c bj truy elm trách 
nhiêm hInh su. 

3. Nliá dan tu tham gia dâu giá tài san có hành vi vi phm cac quy dinh elm 
Quy cM nay tüy thea tInh chat, mIre d ma hi xlr phat vi pharn banE chInE haac 
hi truy elm trách nhim hinh sir; néu gay thiét hai  thi phái bôi thu&ng theo quy 
dinE elm pháp 1ut. 

4. Hánh vi vi pham hành chInh, hInh thlrc, thâm quyên, thñ tçic xlr 19 vi 
pham hành chInh ye ban dâu giá tài san thvc hin thea quy dinE cüa pháp mat  ye 
xlr 19 vi pham hành chInh trong linE virc Ut pháp và pháp luat  ye xlr 19 vi pham 
hành chInh lchác có lien quan. 

Diêu 26. TO chfrc thirc hiên: 
Ban Quán 19 du an dâu Ut xây dung huyên Thanh Tn, COng ty Dâu giá hap 

daub Lac Viêt, các to chIrc, Nba d Ut tham gia dáu giá quyên sIr d\mg dt có 
trách nhim thrc hiên nghiêm tue Quy cM nay.!. 

D1 
G1yDAU GIA HOP DANH 

CONG TY \AC VIfl 
DAU GIA 
CF DAN 

L1C VIT 

-1 

: TÔNG GIAM DOC 

q 
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Dãng U dth, gid CT 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
De Ip -Iy do - Hnh phüc 

BANG K THAM GIA DAU GIA QUVEN stY DVNG  BAT 
BE THU'C HIEN Dif AN DAU TI! xAy DUNG NHA O CAO TANG 

TAI LO BAT CT — KHU DAU CIA QUYEN stY DVNG  BAT XA Til HIP 

Kinh gcri: - Uy ban Nhân dan huyn Than.h Tn; 
- Ban Quán 19 dir an dâu U xây dirrng huyn Thanh Tn, 

Cháng tôi là: (Ten nhà ddu tu) ................................................................................. 

Dang Id kinh doanh sô. ..........................do.....................cAp ngày Dia 
clii  

- Nguôi dai din theo pháp Iut là Ong/Bà.........................ChCrc vj:............................ 

CMND/CCCD/HC sér Do . ....................câpngày: 

CAn cü Thông báo mei dAu giá quyn sfr dung  dAt so 161/TB-BQLDADTXD ngây 
39/7/2019 cüa Ban Quán 19 dv  an dâu tuxây dung  huyn Thanh Tn ye vic rni thani gia 
dâu giá quyên sfr dung  dat dê Iva  0h9n nbA dâu U xây dgng nba a cao tAng tai  Khu dAu giá 
quyên sfr dung  dat xä Tir Hip 1iuyn Thanh  Tn; 

Cháng tôi dang k9 tham gia dAu giA quyCn sfr dijng dAt ti lô dAt CT Khu dAu giá 
quyên sü dung  dAt xä Tir Hip dê 1p  vAth;rc hin dir an dAu U xAy dçrng nbA a cao tAng 
theo pht.rcxng an dAu giA quyên sir dung  dAt dA dLrgc UBND huyn Tbanh Tn phC duyt tai 
QuyCt dnh so 941/QD-UBND ngày 27/3/20 19 và phC duyt diêu chinh tai Quyt djnli s6 
2888/QD-UBND ngày 18/7/2019. 

Chñng tôi cam két: 
1. TIme 1nn dAy dir cáo quy dnh ti phucrng an dâu giA quyên sir dung  dat dA dugc 

UBND huyn Tbanh Tn phê duyt tai  Quyêt djnh sO 941/QD-UBND ngày 27/3/2019 và 
piC duyêt diêu chinh tai QuyCt djnh sO 2888/QD-UBND ngày 18/7/2019. 

2. Thuc bin nghiêrn tire Quy chê cue dflu giA do dan vj tO chiro cuc dflu giá ban 
hãnh theo hO so rnài dâu giá. 

3. Nêu tring thu giá quyên sir dung  dAt: 
- Ching tOi se np dir tiCn tning dAu giA trong thOi hn 90 ngAy ké ttr ngày nhân duoc 

thông Mo np tiCn thing thu giá quyên sir dyng dAt; chAp liAnh cáo quy djnh cira pháp luât 
ye quAn 19, sir dyng dAt, lap vA thuc hen dLr An thu Ut. 

- Ching tOi dOng 9  bj thu tiên dat coc ye ngAn sách trong tru'ông hgp không np boc 
khOngnp dir tiên trirng dAu giá trong thôi hin 90 ngAy theo quy djnli nëu tai  Diem 6 Diêu 
1 QuyAt dinh sO 2888/QD-UBND ngAy 18/7/2019 cira UBND huyn Thanh Tn. 

Ha //61, ngày [hang 8 nàm 2019 
Di din theo phãp luOt  ella Nhã dAu tu 

(K ghi rã ho ten và dóng dáu,) 



Phiéu dáu giá CT 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT  NAM 
Dc 1p -Ty do - H,nli phüc 

PHIEU nAu GIA QUVEN SI DUNG DAT 
BE THUC HIN DLY AN BAG flY XAY DUNG NHA O CAO TANG 

TAI LO DAT CT — KHU DAU ciA QUYEN stY DUNG DAT XA TI! HIEP 

Vông dãu giá tht'r  

(Giá k/ia! diim ctha vdng ddu: ..........................................dng/m2,) 

Kin.h gui: - Uy ban Nhân dan huyên Thanh TrI; 
- Ban Quàn 1 du en dâu tu xây dçmg huyn Tharth Tn; 
- Cong ty Mu giá hqp danh Lao Viet, 

Cluing PSI là: (Ten nhà du tu) ................................................................................. 

Dàng ki kinh doanh sã. .....................do.............ep ngây flja 

chi  

- NguOi di din theo pháp 1ut là Ong/Bã. ...................Chiirc vw......................... 

CMND/CCCD/HC s& Do:..................cp ngày:............................ 

Ma so tharn dv  (ma sO duoc cAp trén the): 

Sau klii nghiên elm phuong an dAu giá quyen sIr dçing dt dA dirge UBND huyn 

Thanh Tn phê duyt ti Quyêt djnh s 941/QD-UBND ngày 27/3/20 19 và phê duyt diêu 

chinlu ti Quyt dinh s 2888/QD-UBNDngây 18/7/2019; xem xét thijc dja kim dAt CT và 

h so mIri Mu giá quyn sIr dung  dAt; 

Chüng PSi Mu giá quyn sIr dung dt dA t!wc hin dv an Mu tn xAy thyng nhà a cao 

tng tai 16 dAt CT Khu dAn giá quyn sIr dung dAt xA TIr Hip vOl giá là: 

dông/m2. 

BAng chU" dng/rn2. 

Thanh Tn, ngày ththng 8 näin 2019 
D?i din theo phap mat efla Nhà dflu ut 

(1(j) ghi no /i tCn vâ dóng a'du) 



'----.5 " - 

sci oó v! TRI LÔ DAT CT - KHU DAU GIA QSD DAT )(A TI! HIP 
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