UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN
TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 26 /TB-TTQLĐĐ

Điện Biên, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/01/2016;
Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu
giá quyền sử dụng đất để giao đât có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy
định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;
Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài
chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu
giá tài sản;
Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy
định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số 216/2015/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng
Chính phủ về việc bàn hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu
tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
Căn cứ Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của UBND tỉnh
Điện Biên Ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử
dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh
Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Điện Biên;
Căn cứ Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND huyện
Điện Biên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án: Xây dựng cơ sở
hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất của Trạm Bảo vệ thực
vật huyện, Trạm Thú y huyện, Cục Thuế tỉnh tại huyện Điện Biên; Quyết định số
2163/QĐ-UBND ngày 23/9/2020của UBND huyện Điện Biên về việc điều chỉnh
cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá
quyền sử dụng đất đối với các khu đất của Trạm Bảo vệ thực vật huyện, Trạm Thú
y huyện, Cục Thuế tỉnh tại huyện Điện Biên; Quyết định số 2725a/QĐ-UBND ngày
27/11/2020 của UBND huyện Điện Biên về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tye lệ
1/500 dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu
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đất của Trạm Bảo vệ thực vật huyện, Trạm Thú y huyện, Cục Thuế tỉnh tại huyện
Điện Biên; Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 225/6/2021 của UBND huyện
Điện Biên Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 03 cơ quan
Trạm Thú y huyện, Trạm Bảo vệ thực vật huyện, Cục Thuế tỉnh tại địa bàn xã
Thanh Xương, huyện Điện Biên;
Căn cứ Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh
Điện Biên Phê quyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu
tiền sử dụng đất đối với các thửa đất thuộc Mảnh trích đo bản đồ địa chính số 29
năm 2021 khu đất của Trạm Bảo vệ thực vật huyện, Trạm Thú y huyện, Cục Thuế
tỉnh tại huyện Điện Biên;
Trung tâm quản lý đất đai huyện Điện Biên thông báo về việc lựa chọn tổ
chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá tài sản, cụ thể như sau:
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
- Đơn vị: Trung tâm quản lý đất đai huyện Điện Biên
- Địa chỉ: Trung tâm Pú Tửu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh
Điện Biên
- Điện Thoại: 0215 3820 111
- Đại diện: ông Nguyễn Trung Hiếu Chức vụ: Giám đốc
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
STT

Thửa số MTĐ 29
năm 2021

Loại
đất

Loại đường

Diện tích
(m2)

Giá đất cụ
thể
(đồng/m2)

Giá khởi điểm
đấu giá QSDĐ
(đồng)

1

2

ONT

Đường nhựa 13,5m

91,7

8.000.000

733.600.000

2

8

ONT

Đường nhựa 13,5m

87,9

8.000.000

703.200.000

3

9

ONT

Đường nhựa 13,5m

119,4

8.000.000

955.200.000

4

11

ONT

Đường nhựa 11,5m

104,1

5.438.000

566.095.800

5

14

ONT

Đường nhựa 11,5m

105

5.438.000

570.990.000

6

15

ONT

Đường nhựa 11,5m

105,4

5.438.000

573.165.200

7

16

ONT

Đường nhựa 11,5m

102,3

5.438.000

556.307.400

8

29

ONT

Đường nhựa 11,5m

95,3

5.438.000

518.241.400

9

30

ONT

Đường nhựa 11,5m

106

5.438.000

576.428.000

10

31

ONT

Đường nhựa 11,5m

105

5.438.000

570.990.000

11

32

ONT

Đường nhựa 11,5m

105

5.438.000

570.990.000

3
12

33

ONT

Đường nhựa 11,5m

105,9

5.438.000

575.884.200

13

34

ONT

Đường nhựa 11,5m

107,2

5.438.000

582.953.600

14

35

ONT

Đường nhựa 11,5m

106,1

5.438.000

576.971.800

15

36

ONT

Đường nhựa 11,5m

105,9

5.438.000

575.884.200

16

37

ONT

Đường nhựa 11,5m

105

5.438.000

570.990.000

17

40

ONT

Đường nhựa 11,5m

104,3

5.438.000

567.183.400

18

41

ONT

Đường nhựa 11,5m

102,2

5.438.000

555.763.600

19

24

ONT

02 mặt đường nhựa
(11,5m và 7,5m)

117,1

5.710.000

668.641.000

20

26

ONT

02 mặt đường nhựa
(11,5m và 7,5m)

142,5

5.710.000

813.675.000

21

27

ONT

02 mặt đường nhựa
(11,5m và 7,5m)

144

5.710.000

822.240.000

22

28

ONT

02 mặt đường nhựa
(11,5m và 7,5m)

109

5.710.000

622.390.000

23

38

ONT

02 mặt đường nhựa
(11,5m và 7,5m)

111,5

5.710.000

636.665.000

24

39

ONT

02 mặt đường nhựa
(11,5m và 7,5m)

124,5

5.710.000

710.895.000

Tổng cộng

2.612,3

15.175.344.600

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc việc đấu giá
quyền sử dụng đất.
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá hợp lý.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
- Ngoài các tiêu chí trên, bộ Hồ sơ năng lực của Tổ chức đấu giá bao gồm:
+ Bản sao chứng thực đăng ký hoạt động của tổ chức đấu giá (Thời gian chứng
thực không quá 06 tháng) hoặc Quyết định thành lập.
+ Bản cam kết của Đơn vị tổ chức đấu giá về tiến độ thực hiện tổ chức đấu
giá; cam kết về thời gian đăng Thông báo đấu giá theo quy định.

4
+ Tổ chức đấu giá có ít nhất 02 đấu giá viên có kinh nghiệm trong đấu giá tài
sản từ 4 năm trở lên (có bằng cấp sao y kèm theo, thời gian chứng thực không quá
06 tháng);
+ Các cam kết khác (nếu có).
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo đến
trước 17 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2021 (nộp trong giờ hành chính).
- Địa chỉ nộp hồ sơ: Trung tâm Quản lý đất đai huyện Điện Biên (Địa chỉ:
Trung tâm Pú Tửu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên)
- Hình thức nộ hồ sơ: Nộp trực tiếp (không nhận hồ sơ qua đường bưu điện).
Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân.
Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Trung tâm quản lý đất đai
huyện Điện Biên lựa chọn.
Trung tâm quản lý đất đai huyện Điện Biên thông báo để các Tổ chức đấu giá
tài sản biết và đăng ký./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND huyện (B/c);
- Trang thông tin điện tử của huyện;
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu
giá tài sản;
- Lưu: VT, TTQĐĐ.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trung Hiếu

