CONG TY DAU GIA IIP DANH
PHUC VIIT - ViNH PHUC

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM

Dôc lap - Tu' do - Hanh phüc
J'Tnh Yen, Ngây 2Th tháng 11 nàm 2020

QUY CHE
Dâu giá quyn sfr diing di vri 63 thua dt tti thôn Dch Bong xã Bong Ctrng
huyn Yen Lc.
(Ban hânh kern theo quye't djnh s çj9 /QD-CTngày 27/11/2020 cz'ta Cong ly
dá'u giá hQp danh Phic Viçt - Vinh Phic)
oOo
CHIXONG I
NHUNG QUY JJNH CHUNG
Biu 1. Phtm vi áp dçing
Quy ch nay áp diing du giá quyn sir ding dt d giao dt có thu tin si.:r
ditng dat dôi vâi 63 thira dat ti thôn Djch Dông xâ Dông Cung huyn Yen Lc do
Cong ty dâu giá hçip danh Phüc Vit - Vinh Phüc (Sau day gi tat là COng ty) là dGn
vj thrc hin cuc dâu giá.
Biêu 2. Tài san dãu giá, giá khm diem, tin dt tru*c, phi tham gia dãu giá,
thô'i gian ti chu'c du giá:
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Lu'u : Giá tr1ing du giá chua bao gm thus tnthic b, Ngi.thi tning dâu giá phâi
chu chi phi nay.
- Tho'i gian to chñ'c tu giá( cOng b giá): 8h00 ngày 22/12/2020.
- DIa diem to chu'c dâu giá: Hi tnrng UBND xã Dông Cuximg huyn Yen Lic.
Diu 3: Di ttrqng, cách thu'c tham gia dâu giá:
1. Dôi tu'çrng dtrçrc tham gia dâu giá:
H gia dInh, Ca nhân thuc di tuçlng duçic Nba nuóc giao dat có thu tiên sir
dçtng dat theo quy djnh cüa Lut Dat dai, có khá näng ye tài chInh và nhu câu sir
ding dt. Trr nhmg trithng hçp không ducic tham gia dâu giá theo quy djnh tai
khoán 3 diu nay.
2. Diu kiin thrqc tham gia dâu giá:
a. Các di tuçmg thuc khoán 1 và không thuc khoãn 3 diêu nay dugc tham
gia du giá khi có dü các diu kin sau:
- Co (km d nghj duçic tham gia d.0 giá theo mâu do Cong ty phát hành trong
do có ni dung cam kêt sir dung dat dtling miic dich, (king quy hoch khi tniing dâu
giá (Do'n tham gia dáu giá hçip lç phái có kiêm duyçt cia phông TCK[-I huyçn Yen
Lgc và dóng dáu treo cia Cong 1y.);
- DA np phi tham gia du giá ( mua ho s tham gia dâu giá).
- Np khoân tin dt tnrc theo thông báo dâu giá cOa Cong ty.
- Np 0 ban sao có chng thirc giy chüng minh thu nhân dan! the can cuâc
nhân dan và so ho khâu.
- Ban sao chi.'rng tfi np tiën dt trmrc.
- Cam kt np tin tin trllng du giá theo dOng Quyêt djnh phé duyt ket qua
trOng dâu giá cüa UBND huyn Yen L?c, thông báo np tiên trang dâu giá cOa Chi
cic Thuê khu virc Vinh Tu?ing.
b. Ngui däng k tham gia du giá có th üy quyn bang van ban cho nguYi
khác tham gia dau giá (Van ban uj) quyên phái duçrc xác nhn theo quy djnh cia
pháp lut và thtcic n5p lqi cho COng ty trzthc khi tO chz'c cu5c dáu giá QSDD,);
3. Ngirôi không duçrc dãng k tham gia du giá:
a) Nguii khOng CO näng luc hành vi dan sir, nguyi bj mt hoic bj han ché
näng 1rc hành vi dan su, ngithi CO kho khän trong nhn thüc, lam chü hành vi hoc
ngithi tai thai diem dàng k' tham gia dâu giá không nhn thic, lam chü duc hânh
vi cOa mInh;
b) Ngui lam viêc trong th chirc dAu giá tài san thirc hin cuc du giá; cha,
mc, vg, chông, con, anh môt, chj rut, em ruôt cüa dâu giá vien diêu hânh cuc dau
giá; ngui truc tiêp giám djnh, dinh giá tài san; cha, mc, va, chng, con, anh rut,
chi ruôt, em rut cña ngu?i trrc tiêp giám djnh, djnh giá tai san;
c) NguOi duçic chü si hru tài san Oy quyen xir l tài san, nguôi có quyn
quyêt djnh ban tâi san, nguYi k hcip dOng djch vi dâu giá tài san, ngithi Co quyên
quyêt djnh ban tài san cüa ngui khac theo quy djnh cüa pháp 1ut;
d) Cha, mc, vg, chng, con, anh rut, chj ruôt, em rut cüa ngui quy djnh tai
diem c khoân nay;
d) Nguii không có quyn mua tài san du giá theo quy djnh cüa pháp Iut áp
ding di vi loai tâi san
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Diêu 4. Tho'i gian, dia dim xern tài san, mua ho so', np tiên dt tru'óc,
np ho so' tham dir dâu giá, nhn phiêu trã giá:
1. Thôi gian, dja diem xem tài san:
- Thai gian: Trong gR hành chInh ti ngày 30/11/2020 cho den ngây
04/12/2020.
- Dja dim: Tii khu dt du giá - Thôn Djch Dng, xã Dng Cuong, huyn
Yen Lac.
2. ThOi gian , dja dim mua h' so' tham dir dâu giá:
- Tti trV si Cong ty: Tr ngày Thông báo dn 16h00 ngày 18/12/2020(trong
già hành chInh).
- Ti tri sâ UBND xâ Dng Cuang: Ti'r 08h00 ngày 1 4/12/2020 dn 16h00
ngày 18/12/2020( Trong giô' hành chIn/i).
3. Thri gian, dja dim np h so', np tin dt trir&c, nhn phiu trã giá:
a. Np tin dt tru&c:
- Trong thii htn 03 ngày lam vic truâc ngày m cuc dAu giá. Hn cuM dn
16h00 ngáy 18/12/2020. Ngui tham gia dâu giá vi 1 do khách quan hoc chü quan
Co the t1r nguyen np tiên dt trithc tnthc thôi hn quy dlnh sau khi däng k tham gia
dâu giá nhung phãi truâc 16h00 ngày 18/12/2020.
b. Dja diem np tin: Nguii tham gia du giá np tin tai ngân hang hoc
chuyn khoân vâo s tài khoãn cüa Cong ty: 2803201006490 mô ti ngân hang
NN&PTNT Vit Nam chi nhánh huyn Yen Lic - Vinh PhOc II.
Ni dung np tin: HQ ten ngui tham gia du giá, np tin dt truàc tham
gia dâu giá quyên sü diing dat tii xã Dông Cuong.
Di vii nguO'i tham gia du giá np tin bang hInh tht'rc chuyên tin qua
internet banking thI phâi in sao 1nh chuyên tiên và có day âü ni dung np tiên: H9
ten ngutYi tham gia dâu giá, np tiên dt trrnc dâu giá QSDD t?i xã Dông Cuong.
b. Thô'i gian, dja cIim nhn phiu trã giá:
- Tai trii sâ Cong ty: TIi ngày Thông báo den 16h30 ngày 18/12/2020 (trong
gi& hành chInh).
- Tai tr1j so UBND xã Dng Cuong: Tü 08h00 ngày 14/12/2020 den 16h30
ngày 18/12/2020(tronggiô'hanh chInh).
Liru : NguOi tham gia dâu giá khi nhn phiêu trâ giá can xuât trInh giây tO sau:
- Biên lai mua h so tham dr du giá;
- Phiu nop tiên dat trtthc.
Diu 5: Hlnh thirc du giá, phtro'ng thu'c du giá:
1. HInh thu'c dâu giá: BO phiu kin gián tiêp mt vOng qua dithng Buu din
hotc don vj chuyên phát.
NguOi tham gia dâu giá gCri toàn b ho so tham dr dâu giá qua duOng buu din
ho.c don v chuyén phát cho Cong ty gôm có:
- Phiêu trâ giá;
- Don dãng k tham gia dâu giá;
- Ban sao có chirng thirc chOng minh thu nhân dân/Thê can cuOc cong dan và
s ho khu;

- Ban sao phiu thu tin c1t tnrôc.
2. Phuro'ng thü'c dãu giá: Trá giá len.
Giá trã cho tài san dAu giá duc tInh bang tiên Vit Nam dông bang so và
bang ch& trên mt met vuông cho thira dat dua ra dâu giá.
Diu 6. Quy djnh v h1 so', dãng k tham gia du giá, phiu trã giá:
1. Mt b h so' tham dir du giá bao gôm:
- Don dàng kfr tham gia dâu giá do cong ty phát hành có kiêm duyt cüa
Phông TCKH huyn Yen Lic.
- Ban sao có chrng thirc Chrng minh thu nhân dânithè can cuc cong dan và
s h khu, ban sao chirng tir np tin dt truóc cüa Ngui tham gia dâu giá.
2. Bang k tham gia du giá:
- Mt b h so chi dugc tham gia dâu giá cho mt thi:ra dat;
- Trung hqp Nguôi muén du giá nhiu thCra dt thI phãi mua so b ho so
tuong 1rng va np dO tiên dt trithc tuong 1rng sO b ho so däng k mua.
3.Phiêutrãgiá:
- Sau khi ngui tham dir dâu giá mua ho so, np tiên dit truc, xuât trInh biên
lai mua ho so và chimg tir np tiên dt truâc së dLrçYc Cong ty phát sO phiêu trá giá
tuong irng vi so b hO so tham gia dâu giá (01 b5 ho so' tharn gia dáu giá chi dwcic
nhçn duy nhát 01 phiêu trá giá).
- Phiu trâ giá do Cong ty phát hânh và có kim duyt cOa Phông TCKH
huyn Yen L?c.
- ThOa dt ghi trên phiu trâ giá phái trOng khcp vâi thira dat dã däng k trên
don tham dir dâu giá.
- Phiu trâ giá phái ducc din dy dO thông tin: H9 ten, h khu thuO'ng trO, sO
CMTND/CCCD, ngày cap, noi cap.
Giá trá cho tâi sOn du giá duqc tInh bang tin Vit Nam dông bng so và
bang chQ' trên mt met vuOng cho thfra dat dua ra dâu giá.
- Nguñ tham gia dtu giO cam kt chu trách nhim v vic bOo mt thông tin
dôi vri toàn b ho so tham gia dãu giO cOa mInh.
1)iêu 7. Cách thuc gfri do'n tham dçr du giá, phiu trO giá càng h so'
tham diy dâu giO:
1. Cách thu'c ghi don, phiu trã giá:
- Ngui tham gia d.0 giá din dy dO thông tin len don tham dir dâu giá và
phiêu trO giá do Cong ty phát hOnh( thi'a dat dàng kj trên do7l và phiêu trá giá phái
tritng khâp nhau).
- Sau khi din dy dO cOc ni dung trên don vO phiu trO giá, nguii tham gia
dâu giá b9c don, phiêu trO giá, ban sao có chOng thirc CMND/CCCD và so h khâu,
ban sao phiêu thu tiên dt trrnc bang chat lieu bOo mt cho vOo phong bI thu, k
niem phong ti các mép phong bI rOi gfri ti COng ty qua dung Buu din hoc don
vi chuyen phát.
2. Bja chi nhn Don, phiu trã giá và hi so' tham di du giá:
Phong bI chOa phiu trO giá, don dàng k tham gia dau giá, ban sao có chOng
thuc CMND/CCCD vO so h khâu, ban sao phiêu thu tiên dt truôc dLrgc gOi tôi
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3. Thbi gian Cong ly nhn do'n dáng k tham gia dâu giá, phiêu trã giá:
- Thô'i gian: Hin cui Cong ty nhtn Phong bI thu có chira don dàng k tham
gia dâu giá, phiêu trâ giá; ho so dàng k tham gia dâu giá gi1i 01 lan qua duông Buij
din truOc 16h00' ngày 2 1/12/2020 (Cong ty khOng nhç2n phiéu trá giá, do dàng kj
tham gia dáu giá và hO so' dáu giá try'c tiêp t khách hang).
Truâc 16h00 ngày 2 1/12/2020 là thñ dim kêt thüc vic nhtn phong bI thu
chira don, phiêu trâ giá cüa khách hang qua dung Biiu din. Nguii tham gia du
giá phái chü dng lien h vOi Cong ty xem phong bI thu cüa mlnh dã duçc Cong ty
tiêp nhtn hay chua. Trung hç'p Cong ty chua nhn duçc phiêu trã giá giri qua
dithng Bu'u din ngui tham dr dâu giá phài den trirc tiêp Cong ty dê nhn phiêu trâ
giábô sung.
- Ngui tharn dir du giá duçc nh.n phiu trà giá b sung khi xut trInh dy dü
giây t: Cuông phiêu dã güi phiêu trâ giá qua dung Bi.ru din, chü'ng minh thu nhan
dân/ the can cuOc cong dan. Phiêu trã giá ho sung së du?c ngithi tham dir du giá bô
tr1rc tiêp vào hômphiêu cüng dan, bàn sao Co chirng thrc CMND/CCCD và so h
khâu, bàn sao phiêu thu tiên dt truOc tru&c khi hi dông dâu giá niêm phong horn
phiêu vào hôi 16h00 ngày 2 1/12/2020 tai trij sO Cong ty.
CHI1NG II
TRINH TV, THU TVC DAU GIA
Diu 8. Nguyen tc dâu giá:
1. Cuc du giá QSDD duçyc thrc hin theo nguyen the tuân thu quy djnh cüa
pháp lust. Bào dam tInh dc lap, trung thirc, cong khai, minh bach, cong bang,
khách quan. Bào v quyên, igi Ich hgp pháp cüa ngui có tài san dâu giá, ngui
tharn gia dâu giá, nguYi trüng dâu giá, ngi.thi rnua duçic tâi san dâu giá, tO chirc dâu
giá tài san, dâu giá vien.
2. Cuc du giá do Du giá viên cOa Cong ty diu hành theo ding trInh tir, thu
tçtc theo quy djnh cüa pháp lutt.
3. Cuc du giá di vOi mt thü'a dt chi duçic tin hành khi co tir hai ngu?ii tr
len däng k tham gia dâu giá và bO phiêu trâ giá h9'p 1 dOi vâi thü'a dat do.
Diu 9. TrInh tir tin hành cuc dãu giá:
1. Thu tiic vào phông du giá:
Chi có nMng ngis&i có dU diêu kin tham dir dâu giá mi duc lam thu tic
vào phOng d.0 giá, ngui tham gia dâu giá phãi xuât trinh chtrng minh thu nhân dan!
Can cuäc cOng dan ho.c van bàn üy quyên hçip l (dôi vth trumg hçip duçc üy
quyen).
2. Khai mc cuc diu giã:
Truôc khi cong b giá dâ trã cüa ngui tham gia dâu giá, dau giá viên diêu
hành cuc dau giá giói thiu bàn than, ngui giüp vic; dai din các co quan lien
quan; diem danE nguñ tharn gia dâu giá; phô bien ni quy và quy chê phiên dâu giá,
quyen vã nghTa vii cüa ngui tham dr dâu giá; giói thiu 'a tài san dau giá, giá khi
diem và giài dáp thäc mac cüa ngu1i tharn dir dâu giá.
3. Cong b kt qua trã giá: -

a) Dâu giá viên diêu hành cuc dâu giá mii It nhât mt nguô'i tham gia dâu
giá; môt ngu?i dii din cho UBND huyn Yen Lc; mt ng1xTi dai din cho UBND
xà Dông Cuang và mt nguii di din cho Cong tygiám sátsir nguyen vçn cüa tmg
Phong bI thu chira phiêu trà giá vâ Dan tham di,r dâu giá; tiên hành bóc trng Phong
bI thu, cong bô sO dan; phiêu hap 1, không hap 1, cong bô timg phiêu trà giá, phiêu
trã giá cao nhât và thir hai dông thôi cOng bô ngithi có phiêu trá giá cao nhât và hap
l là ngithi triing dâu giá.
b) Tru?ng hap có tr hai ngithi tr len cling trà giá cao nhât thI ngay ti buôi
cOng bô giá, du giá viên to chirc dâu giá tiêp gita nhQ'ng ngui cing trã giá cao
nhât de ch9n ra nguyi trüng dau giá. Dau gia viên quyêt djnh hmnh thirc dâu giá true
tiêp bang Ri nói hoc dâu giá bang bó phiêu trirc tiêp. Nêu có ngui trã giá cao nhât
không dông dâu giá tiêp hotc không có ngui trá giá cao han thI dâu giá viên to
chrc bôc thãm dê ch9n ra ngui trüng dâu giá.
Trumg hap ngui trà giá cao nhât duqc xác djnh là trüng dâu giá yang mt vi
truèng hap bat khä kháng thI van duçc xác nhn giá dã trã và xác djnh là ngui
tr11ng dâu giá. Trong vông mt ngày kê tir khi cuc dâu giá kêt thüc, nguñ tn1ng dâu
giá phâi lien he vói Cong ty dê lam các thu tc lien quan và k vào biên bàn dâu giá.
Nêu ngui tr11ng dau giá khOng CO mt dê k vào biên bàn dâu giá thI së duqc xác
djnh là tir chôi mua tài san. So tiên dt trurc cüa ngui do së khOng dugc trã li và
ntp Ngân sách theo quy djnh.
Trithng hap ngithi tham dr dâu giá cüng trà giá cao nhât và hap l yang mt
vi diêukin bat khã kháng, dâu giá viên së tO chirc r1it thàm dê xác djnh Ngui
tr11ng dâu giá. Ngui yang mt phài chju trách nhim ye kêt qua rut thãm.
4. Xác djnh ngu'Oi trüng du giá:
Sau khi tiên hành vic kiêm tra niêm phong, bóc phong bI thu và kiêm tra
don, phiêu trã giátheo quy djnh, Dâu giá vien cong bô giá trâ cao nhât và hap l cho
thua dat dua ra dâu giá là giá tr1ing dâu giá dOng thai cong bo ngui có phiêu trã giá
cao nhât do là nguii tr11ng dâu giá.
5. Phiêu trã giá hqp 1:
- Phiêu trà giá hap l là Phiêu do COng ty phát hành và có kiêm duyt cüa
Phông TCKH huyn Yen Lc.
- Thira dat ghi trên phiêu trá giá phài trüng kh&p vôi thfra dat dà ghi trén don
däng k tham gia dâu giá.
- Ngi..thi tharn du dâu giá ghi day dü thông tin trên phiu trã giá: H9 ten; h
khâu thu&ng trü; so chü'ng minh thu nhân dânithé can cuâc cOng dan, ngày tháng
näm cap; k hiêu thira dat tham gia dâu giá; giá trà mua tài san bang so và bang chU;
- K và ghi rö h9 ten trén phiêu trã giá;
- Liru 'r: Gia trâ mua tài san là, so tiên bang Vit Nam dOng tren mt met
vuOng cüa thira dat tham gia dâu giá, sO tiên ghi bang sO và bang chU trên phiêu trà
giá phài trüng khóp nhau. Néu có sr sai lch so tiên ghi b.ng s và ghi bang chü thI
lay sO tiên ghi bang chi lam can ctr pháp 1' cho vic trá giá mua tài san.
6. Phiu trã giã không hqp 1:
Phiêu trã giá khOng hap l là: Phieu không do Cong ty phát hành hoc khOng
có kim duyt cüa PhOng TCKH huyn Yen Lac, thira dat ghi trên phiêu trâ giá
khOng trüng vâi thfra dat trên don dàng k tham gia dâu giá, không ghi day dü thông
tin trên phiu hoc ghi các thông tin sai lch khOng lien quan den den thua dat dâu ,
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giá, giá trà thp hin giá khâi dim di vôi thira dt du giá; Phiu không trà giá, giá
trá phn so và chU không d9c duçc; phiêu trà giá không duçc glri cüng dcn däng k
tham gia dâu giá, phiêu không do ngui tham gia dâu giá k2 và ghi rö hç và ten, np
phiêu trá giá qua thi hn quy djnh.
Diu 10. Trtwng hQp rut lai giá dã trã, giá dã chap nhn:
1. Tti ngày cong bô kêt qua dâu giá, nguèi dã trã giá cao nhât rut li giá dã trá
trithc khi Dâu giá viên cong bô ngu?i triing ctâu giá thI thira dat do duqc to chüc dâu
giá ngay sau do và lay giá cüa ngi.thi trá giá lien kê lam giá khii diem. Dâu giá viên
quyêt djnh hInh thrc dâu giátrrc tiêp bang Ryi nói hoc dâu giá bang bO phiêu true
tiêp. Nh&ng ngui dang k2 dâu giá thüa dat do dêu duçic tham gia dâu giá, tth ngithi
ri1t li giá dà trá. Trong trung hcip không có ngiRñ tham gia dâu giá tiêp thI thi:ra dat
do coi nhu dâu giá không thành.
2. Ngiiii riit lti giá dã trá bj trut quyn tham gia dâu giá và không du'çic trâ
lai khoàn tiên dt trithc.
Diêu 11. Trtro'ng hçp tu' chi kêt qua trüng dâu giá:
1. Khi Dâu giá viên diêu hành cuc du giá dâ cong bô ngthi tn1ng du giá
ma ngi.thi nay tr chôi kêt qua trung dâu giá thI ngi trà giá lien kê là ngui tr1ng
dâu giá, nêu giá lien kê do cong vâi khoãn tiên dt truóc it nhât bang giá dã trâ cüa
nguôi t1r chôi kêt qua trüng dâu giá và ngi.rôi trá giá lien kê chap nhn mua tài san
dau giá. Trumg hçip có nhiêu ngui cung trâ giá lien kê bang nhau thI Dâu giá viên
to chirc rut thäm dê xác djnh ngui trüng dâu giá.
2. Trong trung hçp ngithi trà giá lin k không dng mua thI thira dt do
coi nhu dâu giá không thành.
3. NguOi tnng dâu giá tir chôi mua tài san sê không duc trâ li khoan tiên d.t truâc.
Diêu 12: Xtr 1 khoãn tiên dat trtrO'c:
1. Dôi vó'i ngu'O'i trtIng diu giá: Dôi vâi nguO'i trüng du giá thI sOtiên dã
dtt truic cho thira dat tham d,r dâu giá së dugc tth vào tiên tnng dâu giá thüa dat do.
2. Trã lai tiên dt trir&c:
Nguii không trüng du giá QSD dat và khOng vi phm quy chê dâu giá do
COng ty ban hành duçic trà 1i toàn b sO tiên dtt truâc sau 2 ngày lam vic kê tr
ngày cuc d giá kêt thüc ti ngân hang NN&PTNT Vit Nam chi nhánh huyn
Yen Lc - VTnh Phüc II, dja chi: Thj trân Yen Lac huyn Yen Lac tinh Vinh Phuc.
3. Các trtthng hqp không thrçrc nhn 1ii khoãn tin dt trtro'c:
3.1. Các trtrrng hçrp vi phm quy ch du giá:
a. KhOng np ho s tham gia dâu giá dung thii gian quy djnh;
b. Ghi Sal ni dung trong dGn dang k tham gia dâu giá, phiêu trâ giá Va
phong bI chra phiêu trá giá; thira dat ghi tren phiêu trã giá không trüng vOi thira dat
da dãng k)" tham gia dâu giá.
c. KhOng tOn tr9ng và tuan thu nhQ'ng yeu câu, quyet djnh cüa ngui dieu
hành phiên dau giá;
d. Ngiii có hãnh vi can tru, phá ri, khOng chap hãnh quy chë cuOc diáu giã,
dä b ngithi diêu hành nhàc nhi, cãnh cáo nhung van tiep tc vi phm.
e. Trung du giá nhisng tü chi mua, tr chOi nhn tài san;
3.2. Các trirong hçrp không dirçc nhn 1ii khoãn tiên cit triroc:
Các truing hçip bj coi là vi phm quy chê dâu giá, bj loai khôi phiên dâu giá
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và không dugc nhn 1aj sê tin dt trrnrc:
a. Ngithi gay ri trt tr tai noi t chüc phiên d.0 giá tài san hoc Co chig cir
chimg minh Nguñ dã thông dông, dim giá truâc khi tiên hành dâu giá dôi vth thra
dâtdó.
b. Cung cp thông tin, tài 1iu sai si,r that, sir ding giây t giá mao dê dàng k
tham gia dâu giá, tham gia cuc dâu giá.
c. Trâ giá thp hon giá khi diem.
d. De dça, ciiOng ép Du giá Viên và các Ngi.thi tham dr dâu giá khác nhäm
lam sai 1ch kêt qua dâu giá.
e. Ngu?ii trâ giá cao nht nhung rOt Iai giá dã trâ.
f. Ngithi tir chi mua tài sOn du giá theo kêt qua dâu giá, các trung hcip
trOng dâu giá nhung không np dO tiên trong thai han quy djnh.
g. NguOi trOng du giá nhung t1r chôi k) biên ban dâu giá.
h. Bi trut quyên tham gia dâu giá do có hOnh vi vi pham sau:
- Cung cp thông tin, tài lieu sai sir tht; sO dirng giây t giO mao dê dOng k
tham gia dâu giá, tham gia cuc dâu giá;
- Thông dng, móc ni vâi du giá viên, th chOc dâu giá tài sOn, ngu'ô'i CO tài
sOn dâu giá, ngui tham gia dâu giá khác, cO nhân, to chOc khOc dê dim giO, lam sai
lch kêt qua dâu giá tOi sOn;
- COn tth hoat dng du giá tOi sOn; gay ri, mt trt tir tai cuc dâu giá;
De d9a, cuOTig ép du giá viên, nguii tham gia du giá khác nhm lam sai
lchkêtquOdâugiO;
i. Các hOnh vi b nghiêm cm khác theo quy djnh cOa Lut có lien quan.
Toàn b s tin dt tru6c cOa các tru&ng hçip nêu trên du'çic Cong ty xO l theo
quy dnh cOa Lut dâu giá tài sOn näm 2016.
Diu 13. Quyn vO nghia vi cüa ngtrô'i tham gia dâu giá.
1. Ngtrôi tham gia dãu giá có quyn:
- Duçc cung cap ho so tham gia dâu giá;
- Diiçc cung cp thông tin và xem tài sOn thirc tê;
- Di.rgc trO li tiên dt truOc nêu không vi phm ni quy, quy ch dâu giá do
Cong ty ban hành.
2. Nghia v1i cüa ngtrôi tham gia dâu giO:
- Np don däng k tham gia dOu giá, np phi tham gia du giá, tin dt truOc
theo quy djnh;
- Chip hành ni quy, quy ch du giá và các quy djnh cOa pháp lut v du
giO;
- Tuân thO vic diu hành cOa Dâu giá viên;
- Co mt dOng thii gian và tham gia du giá theo quy djnh;
- Không gay ri, n ào, thông dng dim giá.
Diêu 14. Quyn Va nghia viii cüa ngtrô'i trñng dâu giá:
1. Ngubi trñng du giá có quyên:
Dugc nhà nuOc cp giy chimg nhn quyên sO dung dat, giao dat sau khi
hoàn thin day dO h so, nghTa vii tOi chInh theo quy djnh;
2. Nghia vi cüa ngtrô'i trñng dâu giá: ty
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- Thrc hin theo diiing cam kt khi dãng k tham gia du giá;
- Khi tring du giá cam kt np tin theo dung thai gian quy dinh trong Quyêt
djnh phë duyt két qua trüng dâu giá cüa UBND huyn Yen Lc và Thông báo np
tin cüa Chi ciic Thu khu virc VTnh Tuông.
- Chju si1 quãn 1 cüa Nba nuc v dt dai, môi truông Va quy hoch;
- Np phi, 1 phi, Thu nu có;
Diu 15. Thanh toán tin trñng dãu giá, giao tãi san cho ngtrôi trüng dâu giá:
1. Thanh toán tin trtIng dâu giá:
Sau khi UBND huyn Yen Ltc ban hành Quyêt djnh phê duyt kt qua trung
dâu giá, Chi cic Thuê khu vrc Vinh Trning ban hành thông báo np tiên sir ding
dat. Ngui trüng dâu giá Co trách nhim np day dü so tiên trüng dâu giá ( dä tnir
khoàntiên dt truic) và các khoân phi, 1 phi vào Ngân sách nhà nithc. Thai gian,
dja diem theo dung Quyet djnh phê duyt kêt qua trüng dâu giá cüa UBND huyn
Yen Lc, thông báo cüa chi cic thuê khu vrc VTnh Trnmg.
Qua thyi hn nêu trên, ngui trüng du giã không np dü s tin trüng du giá
thI coi nhu tr chôi rnua quyên si:r dçtng dat dôi vOi thira dat dä tn1ng dâu giá. Co
quan nhà nuOc cO thâm quyên së ban hành Quyêt dnh hüy kêt qua tn1ng dâu giá. s
tiên dt truâc s duçic xr 1 theo quy djnh cüa Pháp 1u.t.
2. Giao tài san cho ngirô'i triing dâu giá:
Sau khi ngui trung du giá hoàn thin dy dü h so, nghTa vii tài chinh
dôi vôi thua dat trüng dâu giá; UBND huyn Yen Lc së chi do các PhOng
chuc näng giao dat và cap giây chung nh.n quyên sr diing dat cho ngthi trüng
dâu giá theo thOri gian quy djnh.
Diu 16. Xtr 1 vi phim trong qua trInh dâu giá:
Nguèi tham gia d.0 giá nu có hành vi vi phm các quy djnh cüa Lut du giá
tài san nãm 2016 và Quy chê nay sê bj xü 1 theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Diu 17. Diêu khoãn thi hành:
Ngoài nhüng ni dung quy djnh ti quy chê nay, các ni dung khác thrc hin
theo quy drnh tai Luât dâu gia tai san näm 2016 va cac quy drnh khac cua phap Iuât
ye giao dat, thu tiên sr dging dat, cap giây chirng nhn quyên si:r dçing dat cho cá
nhân, h gia dInh trCrng dâu giá.
Trong qua trInh t chuc thirc hin nu có khó khän, virrng mac Ngui tham gia
dâu giá phán ánh kip thñ ye Cong ty dâu giá hqp danh Phüc Vit - Vinh Phüc theo dja
chi: So 91 du?mg Kim Dông, phuông Lien Bao, thành phô VTnh Yen, tinh Vinh Phuc.
Diênthoai: (0211).6268668— 0913.000697— 0985.747.385- 0979.148.293.
No'i nhân:
- UBND huyn Yen Lac;
- UBND xä Dng Cu'ang;
- Phông TCKH huyn Yen Lac;
- Các Co quan lien quan;
- NguOi tham gia du giá;
- Lu'u: VT.
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