
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN LẠC 

 

  Số:         /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                       Yên Lạc, ngày       tháng 10 năm 2021    
THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại 

thôn Lỗ Quynh và thôn Tân Nguyên, xã Trung Nguyên,  huyện Yên Lạc 
 
 

Căn cứ  Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

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

Căn cứ nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đấu giá tài sản; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng 

Chính phủ Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử 

dụng đất hoặc cho thuê đất; 

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 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện 

đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; 

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/7/2019 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 4079/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND huyện 

Yên Lạc về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tổng thể mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 

1/500 khu đất đấu giá QSD đất tại khu vực giáp hộ ông Tuyên, thôn Tân Nguyên, 

xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc; Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 

24/03/2020 của UBND huyện Yên Lạc về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCT 

(tỷ lệ 1/500) khu đất giãn dân và đấu giá QSD đất tại khu vực giáp đất thổ cư hộ 

ông Nhã, thôn Lỗ Quynh, xã Trung Nguyên (Lần 1); 



Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 04/08/2016 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất 

cho UBND xã Trung Nguyên để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng khu đất giãn 

dân, đấu giá quyền sử dụng đất tại các thôn: Xuân Chiếm, Lỗ Quynh, Tân 

Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc; 

Căn cứ Quyết định số 2539/QĐ-CT ngày 04/08/2016 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc về việc phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án: 

Khu đất giãn dân và đấu giá QSD đất tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc; 

Căn cứ Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 20/09/2021 của UBND huyện 

Yên Lạc về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Lỗ 

Quynh và thôn Tân Nguyên, xã Trung Nguyên,  huyện Yên Lạc; 

Căn cứ Quyết định số  2862/QĐ-CT ngày 14/10/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá QSD đất tại xã Trung 

Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; 

Căn cứ Quyết định số 4643/QĐ-UBND ngày 28/09/2021 của UBND huyện 

Yên Lạc về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Lỗ Quynh và thôn Tân 

Nguyên, xã Trung Nguyên,  huyện Yên Lạc. 

UBND huyện Yên Lạc thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán  đấu 

giá QSD đất tại thôn Lỗ Quynh và thôn Tân Nguyên, xã Trung Nguyên,  huyện Yên 

Lạc, cụ thể như sau: 

1. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Yên Lạc - Đại diện là 

Ban Bồi thường GPMB&PTQĐ huyện Yên Lạc. Địa chỉ: Số 160, đường Dương 

Tĩnh, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. 

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

QSD đất: Ban Bồi thường GPMB&PTQĐ huyện Yên Lạc. Địa chỉ: Số 160, đường 

Dương Tĩnh, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. 

3. Thông tin tài sản đấu giá: 

TT Khu vực, vị trí 
Số ô 

đất 

Diện tích 

(m2/ô) 

Giá khởi 

điểm đấu 

giá quyền 

sử dụng đất 

(đ/m2) 

Tổng giá trị 

tài sản 

Ghi 

chú 

a. Tại thôn Lỗ Quynh, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc 

1 A1 1 134,9 11.000.000 1.483.900.000 
 

2 A2 1 116,7 11.000.000 1.283.700.000 
 

3 A3 1 113 11.000.000 1.243.000.000 
 

4 A4 1 109,3 11.000.000 1.202.300.000 
 

5 A5 1 108 11.000.000 1.188.000.000 
 

b. Tại thôn Tân Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc 



TT Khu vực, vị trí 
Số ô 

đất 

Diện tích 

(m2/ô) 

Giá khởi 

điểm đấu 

giá quyền 

sử dụng đất 

(đ/m2) 

Tổng giá trị 

tài sản 

Ghi 

chú 

 
A1 1 146 8.500.000 1.241.000.000 

 

 
A2 1 145,1 10.000.000 1.451.000.000 

 
Tổng cộng  7    9.092.900.000   

(Bằng chữ: Chín tỷ, không trăm chín mươi hai triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn./.) 

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

56 Luật Đấu giá tài sản. 

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

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

- Hồ sơ năng lực của đơn vị gồm có: 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 (chi tiết tại phụ lục 

kèm theo); 

- Phương án đấu giá; 

- Dự toán chi phí tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản phù hợp. 

6. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 18/10/2021 đến hết ngày 22/10/2021 (trong 

giờ hành chính). 

7. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tại Ban Bồi thường 

GPMB&PTQĐ huyện Yên Lạc. Địa chỉ: Số 160, đường Dương Tĩnh, thị trấn Yên 

Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. 

UBND huyện Yên Lạc thông báo mời các đơn vị tham gia thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- TT: HU, HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- TT văn hóa-TT thể thao-Đài truyền thanh huyện; 

(Đăng tải trên cổng TT giao tiếp điện tử huyện Yên Lạc 

và cổng TT giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc); 

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

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Hà Thái Dương 

 

 



   ỦY BAN NHÂN DÂN 

     HUYỆN YÊN LẠC 

 

PHỤ LỤC 

1. Đối tượng đăng ký tham gia: 

- Tổ chức, doanh nghiệp đấu giá đang hoạt động theo quy định và pháp luật 

Việt Nam 

2. Về cơ sở vật chất:  

- Có trụ sở làm việc trùng với địa chỉ trên giấy phép đăng kí kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

- Số lượng trang thiết bị, máy móc để bảo đảm cho việc đấu giá: Phải có tối 

thiểu 2 máy tính lap top, 1 máy in a4, 1 máy chiếu và các thiết bị khác (Phải có 

bảng kê chi tiết và tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của công ty). 

3. Về kinh nghiệm của Giám đốc:  

Thời gian hành nghề của Giám đốc: 05 năm trở lên (tính từ thời điểm 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). 

4. Về số lượng đấu giá viên:  

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

01 đấu giá viên (hoạt động thường xuyên tại công ty và có tên trong danh sách của 

tổ chức đấu giá chuyên ngành đấu giá tài sản công bố) 

5. Về đội ngũ lao động:  

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

6. Chấp hành chính sách thuế:  

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

quý 2/2021 (có xác nhận của cơ quan thuế). 

7. Về kinh nghiệm tổ chức: 

- Số lượng cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thành 

công trong vòng 05 năm trở lại đây đã tham gia theo hình thức đấu giá bỏ phiếu 

gián tiếp qua đường bưu điện (hoặc đơn vị chuyển phát) trên 9 tỷ đồng và có danh 

mục, bản sao tổi thiểu 03 hợp đồng tiêu biểu để chứng minh (Bảng tính giá chênh 

lệch thực hiện các hợp đồng so với giá khởi điểm). 

- Số lượng hợp đồng đấu giá trên địa bàn huyện Yên Lạc trong vòng 05 năm 

trở lại đây đã tham gia và thành công theo hình thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp qua 

đường Bưu điện (hoặc đơn vị chuyển phát). Nộp bản sao hợp đồng, Bảng tính giá 

chênh lệch thực hiện các hợp đồng với giá khởi điểm. 

(Kèm theo Thông báo số: 350/TB-UBND ngày 15/10/2021 của UBND huyện)



- Chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản (đơn vị không có khiếu nại, tố cáo bị 

xử lý vi phạm tước giấy phép hoặc bị dừng hoạt động trong đấu giá tài sản. Đơn vị 

có cam kết) 

8. Về tài khoản giao dịch: 

Có tài khoản được mở tại ngân hàng hợp pháp đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc và được ngân hàng cam kết đảm bảo đối với số tiền đặt trước của khách hàng 

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

các khách hàng không trúng đấu giá theo quy định. 

9. Các thông tin khác của đấu giá viên, công ty (nếu có). 

Bản sao công chứng, chứng thực theo quy định của Pháp luật để chứng minh 

*Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:  

Đơn vị được đánh giá là đạt yêu cầu khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 

2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9 thì được đánh giá là không đạt. 

Trường hợp các đơn vị được đánh giá đạt đủ các tiêu chuẩn như trên thì xét 

theo tiêu chí đề xuất dự toán chi phí tổ chức thực hiện bán đấu giá và thù lao dịch 

vụ đấu giá tài sản. Đơn vị nào có đề xuất dự toán chi phí tổ chức thực hiện bán 

đấu giá và thù lao dịch vụ đấu giá tài sản thấp hơn sẽ được lựa chọn. 

 Lưu ý: 

Các bản photo phải được công chứng, chứng thực đảm bảo theo quy định 

của Pháp luật. Hồ sơ của các đơn vị phải đóng thành quyển và đánh số trang. 

 




