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UBND HUYỆN MƯỜNG ẢNG 

TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

 

Số:        /TB-TTQLĐĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mường Ảng, ngày        tháng  12 năm 2021 

 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

 

 Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17/01/2016; 

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

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;  

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

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

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

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy 

định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; 

Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, sửa 

đổi, bổ sung Thông tư số 45/2017TT-BTC, ngày 12/5/2017. 

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 số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính 

sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 45/2017/TT-BTC Ngày 12 tháng 05 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài 

sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.  

Căn cứ Quyết định số 216/2015/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng 

Chính phủvề việc bàn hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu 

tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; 

Căn cứ Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2020 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để 

giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mường Ảng; 

Kế hoạch số 1218/KH-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Điện Biên 

về việc định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh điện Biên năm 2021; 
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Căn cứ Văn bản số 638/UBND-KTN ngày 11 tháng 3 năm 2021 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc Chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất lô KO1 tại Chợ trung 

tâm huyện (chợ mới) thuộc Tổ dân phố 8 thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng; 

Căn cứ Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền thuê đất tại lô KO1 - 

Chợ trung tâm huyện (chợ mới) thuộc Tổ dân phố 8, thị trấn Mường Ảng, huyện 

Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. 

Căn cứ Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 9 tháng 9 năm 2021 của 

UBND huyện Mường Ảng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mặt bằng lô 

KO1 đấu giá quyền thuê đất khu trung tâm thị trấn Mường Ảng, huyện Mường 

Ảng; Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021 của UBND huyện 

Mường Ảng về việc giao nhiệm vụ cho Trung tâm quản lý đất đai huyện tổ chức 

thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất trên địa 

bàn huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của 

UBND huyện về việc bán đấu giá quyền sử dụng thuê đất tại mặt bằng (lô KO1) 

Chợ trung tâm huyện (chợ mới) thuộc tổ dân phố 8, thị trấn Mường Ảng, huyện 

Mường Ảng; 

Căn cứ Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND huyện 

Mường Ảng v/v Phê duyệt hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và Bước giá thực 

hiện đấu giá quyền thuê đất tại Lô KO1 - Chợ trung tâm (chợ mới), thuộc Tổ dân 

phố 8, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường, Ảng tỉnh Điện Biên. 

Trung tâm quản lý đất đai huyện Mường Ảng thông báo về lựa chọn tổ chức 

đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí như sau: 

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

Tên đơn vị: Trung tâm Quản lý đất đai huyện Mường Ảng 

Địa chỉ: Bản Hón, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. 

Điện thoại 0215.3503 029  

Đại diện: ông Phan Hanh Thông    Chức vụ: Phó giám đốc . 

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:  

 Quyền thuê đất tại Lô KO1 - Chợ trung tâm (chợ mới), thuộc Tổ dân phố 8, 

thị trấn Mường Ảng, huyện Mường, Ảng tỉnh Điện Biên. 

- Vị trí lô đất: Đường 16,5 m và đường 27m; tổng số 17 ô. 

- Đợt 2: Đường 16,5 m: gồm 5 ô: 350, 353, 354, 355, 358.  

- Đường 27 m: Từ ô đất số 359 đến ô đất 370. 
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STT 
Thửa 

số  

Loại 

đất 
Vị trí 

Diện 

tích  

(m2) 

Thời 

gian 

thuê 

đất  

Giá khởi 

điểm  

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng)  

Bước giá 

cho mỗi 

thửa đất 

(đồng) 

Vị trí đường 16, 5 m 

50.000.000 

 

1 350 DCH 
Tổ dân 

phố 8 thị 

trấn 

Mường 

Ảng 

152 50 3.600.000 547.200.000 

2 353 DCH 92,5 50 3.600.000 333.000.000 

3 354 DCH 92,5 50 3.600.000 333.000.000 

4 355 DCH 92,5 50 3.600.000 333.000.000 

5 358 DCH 89,5 50 3.600.000 322.200.000 

Cộng   519,0   1.868.400.000  

Vị trí đường 27 m: từ 359 đến 370 

6 359 DCH 

 

 Tổ dân 

phố 8 thị 

 trấn 

Mường 

Ảng 

73,5 50 4.000.000 294.000.000 70.000.000 

7 360 DCH 90 50 3.600.000 324.000.000 

50.000.000 

8 361 DCH 90 50 3.600.000 324.000.000 

9 362 DCH 90 50 3.600.000 324.000.000 

10 363 DCH 90 50 3.600.000 324.000.000 

11 364 DCH 90 50 3.600.000 324.000.000 

12 365 DCH 90 50 3.600.000 324.000.000 

13 366 DCH 90 50 3.600.000 324.000.000 

14 367 DCH 90 50 3.600.000 324.000.000 

15 368 DCH 90 50 3.600.000 324.000.000 

16 369 DCH 90 50 3.600.000 324.000.000 

17 370 DCH 90 50 4.000.000 360.000.000 70.000.000 

Cộng 

  
  1.063,5     3.894.000.000   

Tổng cộng   1.582,5   5.762.400.000  

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm: 

- Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định 

tại khoản 4 Điều 56 luật đấu giá tài sản năm 2016 và các tiêu chí khác do Trung 

tâm quản lý đất đai huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên quyết định cụ thể như sau: 

STT TIÊU TRÍ BẮT BUỘC YÊU CẦU 

1 
Cơ sở vật chất, trang thiết bị 

cần thiết 

Có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo 

đảm cho việc việc đấu giá quyền sử dụng đất theo 

quy định 
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2 
Phương án đấu giá khả thi, 

hiệu quả 

 Đúng quy định của pháp luật, phù hợp theo yêu cầu 

của Trung tâm QLĐ đai huyện Mường Ảng.  

3 
Năng lực, kinh nghiệm và uy 

tín của tổ chức đấu giá tài sản 

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm và uy tín của tổ 

chức đấu giá tài sản 

4 
Thù Lao dịch vụ đấu giá, chi 

phí đấu giá tài sản phù hợp  

Theo quy định tại Điều 66 Luật đấu giá tài sản và 

Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 

của Bộ Tài chính  

5 Điều kiện đăng ký hoạt động 
Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản 

do Bộ tư pháp công bố  

 TIÊU CHÍ KHÁC  

1 
Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu 

giá tài sản 

Bản sao chứng thực đăng ký hoạt động của tổ chức 

đấu giá; Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết 

định thành lập 

2 Số lượng đấu giá viên 
Có ít nhất 02 đấu giá viên có kinh nghiệm trong đấu 

giá tài sản từ 3 năm trở lên 

3 
Thời gian hoạt động kinh 

nghiệm 

Thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực đấu giá 

tài sản của đơn vị tính đến thời điểm nộp hồ sơ tối 

thiểu là 3 năm hoạt động (tính theo ngày/ tháng 

của). 

4 Các cam kết khác 

Bản cam kết của Đơn vị tổ chức đấu giá về tiến độ 

thực hiện tổ chức đấu giá; cam kết về thời gian 

đăng Thông báo đấu giá theo quy định 

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

- Thời gian: Tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký tham gia 

tổ chức đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo. 

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Căn cước công 

dân hoặc Chứng minh nhân dân (chú ý không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ 

không được Trung tâm quản lý đất đai huyện Mường Ảng lựa chọn). 

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Trung tâm quản lý 

đất đai huyện Mường Ảng - Địa chỉ Bản Hón, Thị trấn Mường Ảng, huyện Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên. 

- Trung tâm quản lý đất đai huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên mong được 

sự hợp tác của các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp./. 

Nơi nhận: 
- Trang thông tin Điện tử quốc gia về đấu giá tài sản tại 

địa chỉ https://dgts.moj.gov.vn; 

- Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp; 

- Trang thông tin điện tử huyện Mường Ảng; 

- Lưu: VT/HS.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Hanh Thông 

  

https://dgts.moj.gov.vn/
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