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Lộc Ninh, ngày Jỉ£ tháng 10 năm 2022

T H Ổ N G  BÁO 
Vê việc lựa chọn tô chức (ĩấu giá tài sản

Căn cứ Luật đấu giá tài sàn năm 2016;

Can cu  Thông tư  02/2022/ TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng 
dàn lựa chọn tỏ chúc đẩu giá tài san;

Căn cứ Thông tư  liên tịch sổ 14/2015/TTLT-BTNMI-BTP ngày 04/4/2015 của Liên 
bộ' Tài nguyên và M ôi trường cùng Bộ Tư pháp về việc Quy định việc tô chức thực hiện 
đâu giá quyên sử  dụng đãí đê giao đất có thu tiền sứ dụng đất;

Căn cứ Quyết định sổ 4338/QĐ-ỤBND ngày 03/10/2022 của UBND huyện Lộc 
Ninh vê việc đấu giả quyền sử  dụng đất đổi với các lò đất tại KDC ấp 5B. xã Lộc T ẳ n ./féỹM ậ  
huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước: ỊỊ> ỉW \k

, „ _ ỉỉ ỉ Ỉ'ỉ\ '
Căn cứ Quyệt định sô 4663/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2022 của

huyện Lộc Ninh vẻ việc phê duyệt giá khới điểm đê tổ chức bán đẩu giá quvển SƯ 
đât các lô đát tại khu dân cư  áp 5B, xã  Lộc Tẩn, hnvện Lộc Ninh, tinh Bình Phước: "

Căn cứ  Quyết định sổ  4340/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND huyện Lộc 
Ninh vê việc đâu giá quyền sử dụng đất đối với các ló đất tại KDC đường 3 tháng 2, khu 
p h ổ  Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh , huyện Lộc Ninh, tinh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định sổ  4664/QĐ-ƯBND ngày 17 tháng 10 năm 2022 cua UBND 
huyện Lộc Ninh về việc phẽ duyệt giá khơi điêm đê tô chức bản đấu giá quyền sứ dụnv 
ãcit CŨC LO đcit tọ.1 K D C  đưong  J  thũng 2, khu phô Ninh Thịnh, thị trảỵi Lộc Ninh hicvện 
Lộc Ninh, tinh Bình Phước;

ƯBND huyện Lộc Ninh, tinh Bình Phước thôna báo về việc lựa chọn tổ chức đấu 
giá tài sản với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

ƯBND huyện Lộc Ninh, tinh Bình Phước - Địa chỉ: khu phố Ninh Thịnh, thị trấn 
Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tinh Bình Phước.

2. Tên tài sản, số ỉưọng, chất lưọng của tài sản đấu giá

2.1. Khu dân cư ẩp 5B, xã Lộc Tấn:

- V ị trí: tọa lạc tại âp 5B. xã Lộc Tân. huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phưóc

- Gồm 05 lô đất với tổng diện tích 2.691,1 m 2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ờ nôns thôn.

- Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thôna qua hình thức đấu aiá 
quyền sử dụn2 đất.



- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Giá khới điêm: 21.729.403.000 ('Hai mươi mốt tỷ, bày trăm hai mươi chín triệu, 
bôn trăm lẻ ba nghìn đồng).

- Hạ tâng kỳ thuật: Khu đất đã được phân lô. cám mốc. cơ sở hạ tầns tươna; đối 
hoàn chỉnh theo Đồ án quy hoạch tổng thể tỷ lệ 1/500 k.hu dàn cư quốc lộ 13. ấp 5B. 
xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã phè duyệt.

2.2. Khu d ân  cư đường 3 tháng  2, KP Ninh Thịnh, thị t rấ n  Lộc Ninh

- Vị trí: tọa lạc tại đường 3 tháns 2, khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện 
Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

- Gồm 08 lô đất với tổng diện tích 4.763,8 m 2.

- Mục đích sử dụns đất: Đất ở đô thị.

- Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thôns qua hình thức đấu eiá 
quvền sử dụns đât.

- Thời hạn sử dụns đất: Lâu dài.

- Giá khởi điêm: 30.284.799.000 (Ba mươi tỷ, hai trăm tám mươi bôn triệu, bảv 
trăm chín micơi chín nghìn đồng).

- Hạ tâng kỹ thuật: Khu đất đã được phân lô. cắm mốc. cơ sở hạ tầns tươna đối 
hoàn chinh theo Đỏ án quv hoạch tổns thể tỷ lệ 1/500 khu dân cư đườna 3 tháns 2. 
khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tinh Bình Phước đã phè 
duyệt.

3. Tiêu chí lựa chọn to chức đấu giá tài sản

Các tô chức đấu siá tài sản phái đáp ứns các tiêu chí sau:

3.1 Nhóm tiêu chí về cơ sớ vật chất, trans thiết bị cần thiết bảo đám cho việc

đấu giá đối với loại tài sản đẩu giá.

3.2 Nhóm tiêu chí về phươns án đấu eiá khả thi, hiệu quả.

3.3 Nhóm tiêu chí về nãns lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu siá tài sản.

3.4 Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu aiá. chi phí đấu giá tài sán phù hợp.

3.5 Có tên tronơ danh sách các tổ chức đấu aiá tài san do Bộ Tư pháp côns bố.

3.6 Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đàu siá do nsười có tài sản đàu giá 
quvết định.

Có báng biểu chi tiết tiêu chí lựa chọn tô chức đấu giá kèm theo

4. Thòi gian, địa điểm, cách thức nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

- Thời gian nộp hồ sơ: 03 ngày làm việc, kể từ nzà\' ban hành thôns báo (trons 
eiờ hành chính).

- Hồ sơ tham  gia lựa chọn íô chức đấu giá bao gồm: Giấy đăns kv kinh doanh. 
2Íây chứns nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập tổ chức đấu giá (Bản sao y bản 
chính). Các tổ chức đủ điều kiện lập hồ sơ tham dự theo biểu tiêu chí đính kèm với 
Thône báo này.



- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy Giới thiệu và Chứng minh nhân dàn 
(không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ khôns được ỉựa chọn).

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường buu điện (Hồ sơ aửi theo đường bưu 
điện được tính theo dâu bưu điện trước 17 aiờ của nsàv kêt thúc thôna báo).

- Địa điềm nỘD hồ sơ: Phòng Tài nguvên và Mỏi trườns huyện Lộc Ninh, tinh Binh 
Phước -  khu phô Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phưó’c.

UBND huyện Lộc Ninh thôns báo để các tổ churc đấu 2Ĩá tài sán được biết và đăng 
ký theo quy định./.

Nơi nhận.V  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Văn phòna HĐND&UBND huyện; |0f,CHU TĨCH
- Phòns TN&MT;
- Trang TTĐT BTP;
- Trang TTĐT UBND huyện Lộc Ninh;



TT NỘI DUNG MỨC 
TỐI ĐA

I Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối 
vói loại tài sản đấu giá 23,0

1 Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá 11,0

1.1 Có trụ sớ ôn định, địa chì rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (sổ điện thoại, 
fax, địa chỉ thư điện tử...) 6.0

1.2 Địa điêm bản, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ờ vị trí công 
khai, thuận tiện 5,0

2 Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đẩu giá 8,0

2.1 Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bào đảm an 
toàn, bào mật và các phương tiện khác bào đàm chữ việc đấu giá 4,0

7 7 Có hệ thông camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận 
hô sơ tham gia đâu giả; nơi tô chức cuộc đẩu giá 4,0

3 Có trang thông tin điện tử đang hoạt động 2,0 ị

4 Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình 
thức đẩu giá trực tuyến

1 
1,0 >

5 Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá 1,0

II Phưong án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung 
trong phương án) 22,0

1 Phương án đẩu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp 
luật, bảo đảm tỉnh công khai, minh bạch, khách quan 4,0

2
Phương án đẩu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ 
tham gia đẩu giá, địa điểm tổ chức cuộc đẩu giá, buổi công bố giá thuận 
lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đẩu giá, bwớc giá, số vòng 
đau giá có tính khá thỉ và hiệu quả cao

4,0

3 Phương án đấu giả đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thôn° 
đông, dìm giá 4,0

4 Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thôn° 
báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá 4,0

5 Phương án đẩu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự 
cho vlêc tổ chức thưc hiên đấu siá

•  •  •  o
3,0

6 Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát 
sinh trong quả trình tổ chức thực hiện việc đấu giá 3,0

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản 45,0



1
Trong năm trước liên kê đã thực hiện hợp đằng dịch vụ đấu giá cùng 
loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản 
liệt kê tât cả các cuộc đâu giá tài sản đã thực hiện theo các tiêu chí 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5)

6,0

1.1 Dưới 03 hợp đông (bao gôm trường hợp không thưchìện hợp đồng nào) 2,0

1.2 Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng 3,0
1.3 Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng 4,0

1.4 Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng 5,0

ỉ. 5 Từ 30 hợp đồng trờ lên 6,0

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành cúc cuộc đẩu giá cùng 
loại tài sản với tài sản dự kiên đưa ra đẩu giá có miec chênh lệclt trung 
bình giữa giá trúng đâu giá so với giá khởi điểm (ĩẳ  chúrc đẩu giá tài 
sản liệt kê tât cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện)
Chỉ chọn châm điêm một trong các tiêu ch í2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5

18,0

2.1 Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch) 10,0

/ ? Từ 20% đến dưới 40% ỉ 2,0

2.3 Từ 40% đến dưới 70% 14,0

2.4 Từ 70% đến dưới 100% 16,0

2.5 Từ 100% trở lên 18.0

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tinh từ thời điểm có 
Ouyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy 
chímg nhận đăng kỷ kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản 
được thành lập trước ngày Luật Đấu giả tài sản có hỉêu lurc)
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3

5,0

3.1 Dưới 03 năm 3,0

3.2 Từ 03 năm đến dưới 05 năm 4,0

3.3 Từ 05 năm trở lên 5,0

4
So lượng đấu giá viên của to chức đấu giá tài sản
Chỉ chọn chẩm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3 3,0

4.1 01 đấu giá viên 1,0

4.2 Từ 02 đến dưới 05 đâu giá viên 2,0

4.3 Từ 05 đấu giá viên trở lên 3,0

5

Kinh nghiệm hành nghề của đau giá viên của tổ chức đấu giá tài sản 
(Tính từ thời điêm được cấp Thẻ đẩu giá viên theo Sgkị định số 
05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản 
hoặc đăng ký danh sách đâu giá viên tại Sở Tu-pháp theo Nghị định sổ 
17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 cùa Chính phủ về bán đấu giá tài sản 
hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản)
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3

4,0



5.1 Không có đâu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên 2,0

5.2 Từ 01 đên 02 đâu giá viên có thời gian hành nghê từ 03 năm trở lên 3,0

5.3 Từ 03 đâu giá viên trờ lên có thời gian hành nghề lừ 03 năm trờ lên 4,0

6
Nộp thuê thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngằn sách Nhà
nước trong năm irước liền kề, trừ thuế giá trị gia tảng
Chi chọn châm điêm một trong các tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4

5,0

6.1 Dưới 50 triệu đồng 2,0

6.2 Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng 3,0

6.3 Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng 4,0

6.4 Từ 200 triệu đồng trở ỉên 5,0

7
Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động 
Chỉ chọn chẩm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2 3,0

7.1 Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào) 2,0
~7 2 Từ 03 nhân viên trở lên 3,0

8 Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm 
trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn 1,0

IV
Thù lao dịch vụ đâu giá, chi phí đâu giá tài sản phù họp 
Chì chọn chẩm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3 5,0

1 Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính 3,0

2
Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giả (không áp dụng đối 
với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá 
trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

4,0

3
Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đầu giá (không áp dung 
đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo 
giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định cửa Bộ Tài chính)

5,0

V
Tiêu chí khác phù hộp vói tài sản đâu giá 
Chấm theo môt trong các tiêu chí sau 5,0

1 Cỏ văn phòng đại dỉệti của tô chức đẩu giá đặt tại địa bàn tinh Bình 
Phước. 1,0

2 Có chi nhánh của tổ chức đẩu giá tài sản đật tại dịu bàn tình Bình 
Pliirớc. 2,0

3 Có trụ sở chính đặt tụi địa bùn tình Bình Phước. 3,0

4 Có trụ sở chỉnh đặt tại tỉnh Bình Phước mà tô CỈÚ ỈC đấu giá là chù sở 
hữu tronỊỊ đó có 01 hội trường tô chức đấu giá. 4,0

5
Cà trụ sở đặt tại tinh Bình Phước mà tô chức (táu giá là chủ sở hữu 
trong đó cú tủ' 02 hội trường trở lên và có ừ nhất 91 hôi trường có sức 
chứa trên ỉ 00 chỗ ngoi.

5,0

n p  Á Ả • Álông sô điêm 100



VI Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bô Tư pháp 
công bố

1 Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bợ Tiepháp công bố Đủ điều 
kiên

2 Không có tên trong danh sách tỏ chức đấu giá tài sản dơ Bộ Tư pháp 
công bô

Không 
đủ điều 

kiện


