
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĨNH TƯỜNG 

 

Số: 22/TB-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Tường, ngày 19 tháng 01 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 

12 thửa đất ở tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; 

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; 

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 5/7/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc; 

Căn cứ Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định đấu giá QSD đất để giao đất có thu 

tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

Căn cứ Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc giao đất để thực hiện Khu đất đấu giá QSD đất, Mở rộng 

trường mầm non, Nhà văn hóa thôn 4 và Khuôn viên cây xanh tại xã Đại Đồng, 

huyện Vĩnh Tường; 

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-CT ngày 17/01/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá QSD đất tại 

xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường; 

Căn cứ Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 29/12/2021, Quyết định số           

2832/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc phê 

duyệt phương án và phê duyệt đấu giá QSD đất đối với 12 thửa đất ở tại xã Đại 
Đồng, huyện Vĩnh Tường; 

  Căn cứ Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND huyện 

Vĩnh Tường về việc phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đất đấu giá QSD đất, mở 

rộng trường mầm non, Nhà văn hóa thôn 4 và Khuôn viên cây xanh tại xã Đại 

Đồng, huyện Vĩnh Tường; 

  Xét đề nghị của UBND xã Đại Đồng tại Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 

18/01/2022; 

UBND huyện Vĩnh Tường thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá 

QSD đất đối với 12 thửa đất ở tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc như sau: 

  1. Tên tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Vĩnh Tường.  

  Địa chỉ: TT Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. 

  2. Tên đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đấu giá QSD 

đất: phòng Tài nguyên & MT, huyện Vĩnh Tường. 
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  Địa chỉ: khu 3, Tổ dân phố Hồ Xuân Hương, thị trấn Vĩnh Tường, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. 

  3. Thông tin tài sản đấu giá:  

STT 
Ký hiệu, vị trí ô đất 

tổ chức đấu giá 

Số ô 

đất 

Diện 

tích ô 

quy 

hoạch 

(m2) 

Diện 

tích 

(m2) 

Giá đất được 

UBND tỉnh 

phê duyệt 

(Đ/m2) 

Giá trị ô đất 

(Đ) 

1 Thửa đất số  A-01 1 150,2 150,2 48.000.000 7.209.600.000 

2 Thửa đất số  A-02 1 120,0 120,0 45.000.000 5.400.000.000 

3 Thửa đất số  A-03 1 120,0 120,0 45.000.000 5.400.000.000 

4 Thửa đất số  A-04 1 120,0 120,0 45.000.000 5.400.000.000 

5 Thửa đất số  A-05 1 120,0 120,0 45.000.000 5.400.000.000 

6 Thửa đất số  A-06 1 120,0 120,0 45.000.000 5.400.000.000 

7 Thửa đất số  A-07 1 120,0 120,0 45.000.000 5.400.000.000 

8 Thửa đất số  A-08 1 120,0 120,0 45.000.000 5.400.000.000 

9 Thửa đất số  A-09 1 120,0 120,0 45.000.000 5.400.000.000 

10 Thửa đất số  A-10 1 120,0 120,0 45.000.000 5.400.000.000 

11 Thửa đất số  A-11 1 120,0 120,0 45.000.000 5.400.000.000 

12 Thửa đất số  A-12 1 120,0 120,0 45.000.000 5.400.000.000 

Tổng cộng 12   1.470,2   66.609.600.000 

 

(Các ô đất được thể hiện theo bản đồ phân lô chi tiết kèm theo Quyết định số 

836/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc phê 

duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đất đấu giá QSD đất, mở rộng trường mầm non, 

Nhà văn hóa thôn 4 và Khuôn viên cây xanh tại xã Đại Đồng) 

 4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá sản sản: Theo quy định tại Khoản 

4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản (Có phụ lục kèm theo) 

 5. Hồ sơ đăng ký của tổ chức đấu giá bao gồm:  

 - Văn bản đề nghị được thực hiện cuộc đấu giá tài sản; 

 - Hồ sơ năng lực của đơn vị: Về cơ sở vật chất, kinh nghiệm của Giám 

đốc, số lượng đấu giá viên, đội ngũ lao động, chấp hành chính sách thuế, kinh 

nghiệm tổ chức, tài khoản giao dịch, các thông tin khác... 

 - Phương án đấu giá; 
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 - Dự toán chi phí tổ chức thực hiện cuộc đấu giá. 

 6. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 27 

tháng 01 năm 2022 (trong giờ hành chính) 

 7. Địa điểm nộp Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tại phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Tường.  

 Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. 

 UBND huyện Vĩnh Tường thông báo mời các đơn vị tham gia thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP HĐND&UBND huyện; 

-TTVH-TT-TT huyện;  

( Đăng tải lên Cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Tường và 

cổng TT giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc); 

- Cổng thông tin quốc gia về đấu giá tài sản; 

- Lưu: VT, TNMT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

    

  Hoàng Tuấn Tam 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Thông báo số 22/TB-UBND ngày 19/01/2022  

của UBND huyện Vĩnh Tường) 

 

 1. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá 

QSD đất 

- Trụ sở làm việc trùng với địa chỉ trên giấy phép đăng ký kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

- Trang thiết bị, máy móc để chuẩn bị cho cuộc đấu giá: Tối thiểu 2 máy 

tính laptop, 1 máy in A4, máy chiếu và các thiết bị khác (Phải có bảng kê chi 

tiết và tài liệu chứng minh thuộc sở hữu của công ty). 

 2. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (trong đó có phương án đảm 

bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19). 

 3. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp 

 4. Về Kinh nghiệm của giám đốc, số lượng đấu giá viên, số lượng lao 

động của công ty. 

 - Thời gian hành nghề của giám đốc: 05 năm kinh nghiệm trở lên tính từ 

ngày có chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản, hoạt động thường xuyên tại công 

ty và đóng bảo hiểm xã hội theo quy định (Trừ những trường hợp khác theo quy 

định của Pháp luật). 

 - Số lượng đấu giá viên của công ty có từ 05 năm kinh nghiệm trở lên: 

Tối thiểu 02 đấu giá viên hoạt động thường xuyên tại công ty và đóng bảo hiểm 

xã hội theo quy định (Trừ những trường hợp khác theo quy định của Pháp luật). 

 - Số lượng lao động của công ty (có danh sách kèm theo). 

5. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: 

 - Số lượng cuộc đấu giá QSD đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thành công 

trong vòng 03 năm trở lại đây đã tham gia theo hình thức đấu giá bỏ phiếu gián 

tiếp qua đường bưu điện có tổng giá khởi điểm các ô đất tổ chức đấu giá từ 66 tỷ 

đồng trở lên và có danh mục, bản sao hợp đồng để chứng minh (kèm theo Quyết 

định công nhận kết quả trúng đấu giá...) 

 - Số lượng các cuộc đấu giá trên địa bàn huyện Vĩnh Tường thành công 

trong vòng 03 năm trở lại đây đã tham gia theo hình thức đấu giá bỏ phiếu gián 

tiếp qua đường bưu điện có tổng giá khởi điểm các ô đất tổ chức đấu giá từ 66 tỷ 

đồng trở lên và có danh mục, bản sao để chứng minh (kèm theo Quyết định công 

nhận kết quả trúng đấu giá...) 

 - Chấp hành chính sách pháp luật về đấu giá tài sản (đơn vị không có hành 

vi vi phạm pháp luật bị xử lý vi phạm tước giấy phép hoặc bị dừng hoạt động 

trong đấu giá tài sản). 
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6. Về tài khản giao dịch: 

  Phải có tài khoản được mở tại ngân hàng hợp pháp đóng trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc và phải đảm bảo được đối với số tiền đặt trước của khách hàng tham 

gia đấu giá trong suốt quá trình tổ chức đấu giá cho đến khi trả xong cho khách 

hàng không trúng đấu giá và phải đảm bảo được số tiền đặt trước của khách 

hàng trúng đấu giá nộp vào kho bạc nhà nước cho khách hàng trúng đấu giá (có 

cam kết của Ngân hàng kèm theo). 

 7. Chấp hành chính sách thuế: 

 Việc chấp hành nghĩa vụ thuế phải nộp ngân sách nhà nước đến hết Quý 

IV năm 2021 (Có chứng từ nộp thuế kèm theo) 

 8. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp 

công bố. 

9. Các thông tin khác của của công ty, tổ chức đấu giá. 

 * Lưu ý: Các bản photo phải được công chứng, chứng thực đảm bảo theo 

quy định của pháp luật. Hồ sơ của đơn vị phải được đóng thành quyển, sắp xếp 

theo thứ tự tiêu chí. 
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