
UBND THI xA BA DON CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
BAN QLDA DTXD VA PT QUS? DAT Dc 1p - Tiy do - Hgnh phiic 

S: 52 /TB-BQLDA Ba Don, ngày 20 tháng 04 nám 2020 

THÔNG BAO 
Cong khai v vic bra chçn to chirc du giá tài san 

Can cir Lut ctu giá tài san 11am 2016; 

Can cir Quy& djnh sO^ 2866/QD-UBND ngày 20/12/2019 cüa UBND thj xã 
Ba Dn v8 vic du giá quyn sir dicing dt di vOi 10 thira dt xen cu xà Quang 
Minh, thj xà Ba Din, tinh Quáng Binh; 

Can cir Quyt djnh so^ 795/QD-UBND ngày 16 tháng 04 näm 2020 cUa 
UBND thi xã Ba Don Vê viêc phê duyêt dir toan kinh phi phuc vu hoat dông dâu 
giá quyên si:r ding dat dôi 10 thira dat xen cix xã Quáng Minh, thj xã Ba Don, tinh 
Quãng Binh; 

Ban Quãn 1 dir an Du hr xay dirng và Phát trin qu5' dt thj xã Ba Dn 
thông báo ye vic lira ch9n to chirc dâu giá tài san dê dâu giá quyên sir dung dat dôi 
vol 10 thira dat xen cix xã Quáng Minh , thj xã Ba DOn, tinh Quâng Binh; 

1. Ten, dja chi cüa ngtrà'i có tài san du giá: 

1.1. Ten cüa ngi.rOi có tài san du giá: Uy ban nhân dan xã Quáng Minh. 

1.2. Don vi duçic Uy quyn: Ban Quán 1? dir an DAu hr xây dirng và Phát trin 
qu5' dt thj xã Ba Dn. 

- Dja chi: Co sO 2 - S o^ 83A,  thrOng Hung Vucmg, phixOng Ba Don, thi xã Ba 
Dn, tinh Quãng Binh. 

Don vi di.rçic giao nhim vii th chire thrc hin: Ban Quán I dir an Du ti.r xay 
dimg và Phát trin qu5' d.t thj xã Ba Dn. 

2. Ten tài san, s hryng, cht hrçrng cüa tài san ttu giá: 

2.1 Ten tài san, s6 lixçmg tài san dAu giá: 

- Ten tài san: Quyn sir ding 10 thira dt xen cu xã Quáng Minh, thj xã Ba 
Don, tinh Quáng Binh; 

- Dja chi: Xã Quãng Minh, thj xã Ba Dn, tinh Quáng Binh. 

- S o hrqng thira dt:10 thira dt. 

- Tng din tIch 10 thira dtt: 2.110,6 m2. 

- Tng giá trj 10 thira dat: 665.000.000 dng. 

2.2 Cht luqng tài san, giá khOi dim: 

- Các thira dt dA dtrçlC giái phóng mt bang, du tu xây dirng cci sO ha tng. 

- Miic dIch sir dung các thira dt: ONT (Dat 0 nông thôn). 



- Thii han  sir dung dat: Lâu dài. 

- Giá khñ dim các thira M. 

(Co phy lyc chi tit kern theo) 

3. Tiêu chi lira ch911 to;'  chirc du gia' tài san: 

Mci tO^ chüc du giá tài san phái có dy dü các tiêu chi theo quy dnh tai 
khoãn 4 Diu 56 Ludt du giá tài san S8 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các 
tiêu chi khác do Ban Quán l' di;r an du tr xay di;mg và phát trin qu dt thj xã Ba 

Don quyt djnh, ci;i the^ nhu sau: 

- Cc si 4t chtt, trang thi& bj can thit dü diu kin t chirc du giá; 

- Phrnmg an t6 chüc cuc du giá khá thi, hiu qua; (Co phtrcrng an dir tháo 

Um theo) 

- H6 sa näng li;rc cüa &m vi; 

- Lp thu lao djch vi du giá, chi phi du giá tài san phü hp, không vi.xqt 
qua giá trj dir toán cUa UBND thj xã Ba Don phé duyt; 

- Co ten trong danh sách các th chirc du giá tài san d'irçic Bô Tu pháp cong 
b; 

- Don vi t chüc du giá phái dam báo báo mt thông tin khách hang và thi;rc 
hin dung trInh ti;r thu ti;ic dã dtrçic quy djnh. 

' . . , 4. Thoi gian, d
.
a  diem nçp hoA  so'  ding  ky cua cac to chtrc dau gia,  

4.1 Th?L1i gian: Tr ngày 20/04/2020 dn hat ngày 28/04/2020 (Già hành 
chInh các ngày lam vic). 

4.2 Da diam np h sa ding kfr tham gia t chic du giá: 

- Dja diam np hO^ sci däng ks': Tai  Ban Quãn 1' di;r an Du tu xây di;rng va 
Phát trian qu dt thj xã Ba Dn; 

- Dja chi: Cer sà 2 - S6 83A,  duOng Hung Vtrong, phu&ng Ba Dn, thj xä 
Ba Dn, tinh Quáng Binh. 

- 

 

H6 sci tham gia dirçic niêm phong và do di din to^ chirc du giá np tWc 
tiap tai  Ban Quán lr di;T an du tu xay di;mg và phát trian qu5' dt thj xà Ba Dn, 
bao gm: 

+01 b6 h6 sa näng li;rc cüa T ob chirc du giá; 

+ 03 báo cáo kat qua du gia QSD dt gn nht trên dja bàn tinh Quàng 
BInh; 

+01 di;r tháo PhuGng an dâu giá; 

+ 01 ban di;r thão Quy cha pMi ho p vâi Ban Quán l di;r an Du tu xây di; mg 
và Phát trian qu dt thj xã Ba Dn; 

+ 01 Dy toán thu lao djch vi;i du giá. 
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iii Nguyen Ltrçrng 

Ban Quán 1r Du an Du tu xây ding và Phát trin qu5i dat thj xã Ba Dn 
thông báo den các to chirc dâu giá tài san chuyên nghip biét, có nhu câu np ho so 
dàng k dé To tu van 1ira ch9n To chüc dâu giá tãi san xem xét vã trInh UBND thl 
xã Ba Don Quyét dnh hra ch9n To chirc dâu giá tài san thc hin dâu giá quyên sir 
dicing dôi vâi 10 thira dat xen cu xä Quáng Minh, thj xä Ba Don, tinh Quáng Binh. 

Thông báo nay ducic dàng trên Trang thông tin din tr cüa thj xà Ba Dn, 
tinh Quáng BInh.I. 

No'i nhân: 
- CT, PCT UBND thj xã (d b/c); 
- Phông TC-KH thj xã; 

- Phông TN&MT thj xã; 

- S& Tu pháp tinh ( de^ dàng tái); 

- VP HDND&UBND thj xã (de^ dàng tái); 
- Luu: VT. 



dtxdptqdbd@quangbinh.gov.vn  
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PHU LUC 

theo Thông báo Só52 /TB-BQLDA ngày O tháng 04 nám 2020 cta Ban Quán l 
dr an Dáu hr xây dirng và Phát triên quy dat thj xã Ba Don) 

Don giá Mt qua djnh giá 

theo quyt 

To Mtic Diên djnh SO H s Giá khôi 
TT TAF hra BD dIch tIch 36/2014/QD diu dim Ghi chñ 

datso A 
so SD (m2) UBND cüa chinh (Lam trôn) 

UBND tinh giá dt (dng) 
(d 05 ng/m2) 

1 1888 09 ONT 201,1
114.000 8,6 198.000.000 

2 1878 09 ONT 206,1 120.000 2,0 50.000.000 

3 1879 09 ONT 224,4 120.000 2,0 54.000.000 

4 1880 09 ONT 223,1 120.000 2,0 54.000.000 

5 1881 09 ONT 217,5 120.000 2,0 53.000.000 

6 1882 09 ONT 202,5 120.000 2,0 49.000.000 

7 1893 09 ONT 192,4 72.000 3,33 47.000.000 



8 1894 09 ONT 214,6 72.000 3,33 52.000.000 

9 1895 09 ONT 214,4 72.000 3,33 52.000.000 

10 1896 09 ONT 214,5 72.000 3,61 56.000.000 

Tong so (10 thira dt) 2.110,6 665.000.000 

(Bang chfr: Sáu train sáu mwo'i lam triu dng chàn.%) 


