
UBND TINH PHU THO 
S  TA! CH!NH 

S6: 30 /TB-STC 

CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
Dic IIp -  Ti1 do - Hnh phüc 

Phi ThQ, ngày 14 tháng 5 nãm 2019 

THÔNG BAO 
V vic liya chçn to chfrc Dâu giá Tài san trên dat, quvn sü' dung 

dt cho thuê dt thu tiên thuê dat hang Ham dôi vói dat thuo'ng rni dch vi 
ti phirô'ng Au Co, thi xä Phil Thç 

Can cü Lut Quán 1, sir diing Tài san cong ngày 2 1/6/2017 

Can ci:r Lust DAt dai ngày 29 tha.ng 11 nãm 2013; 

Can cir Luat dAu giá tâi sàns6 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; 

Can ci:r Ngh dlnh  so 62/2017/ND-CP ngày 16/05/2017 cüa ChInh phü quy djnh 

chi tit mt s di&u và bin pháp thi hành Lut dAu giá tài san 

Can cir Thông ti..r so 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 cüa B Tãi chInh quy 

djnh khung thu lao dlch  vi dAu giá tài san theo quy djnh t?i  Luât dâu giã tài san; 

Quyt djnh sO 3549/QD- UBND ngày 19/12/2018 cUa LJBND tinh Phü Thç v 

vic phê duyt phuong an sap xêp, xi 1' nhã, dAt dOi vài rp chiu phim ti phu&ng Au 

Ca, thj xa Phü Thç: 

Quyt djnh s6 177/QD- UBND ngày 03/4/20 19 cüa UBND tinh PhCi Thç ye vic 

chuyên rnic dich scr diing dAt d th chi:rc th1rc hin dAu giá quyn scr diing dAt ti 

phuàng Au Ca, thj xa PhU Th9; 

Quy& djnh s 1040/QD- UBND ngày 13/5/2019 cüa LTBND tinh Phü Th9 ye vic 

phé duyt giá kh&i diem d dâu giá tài san trên dAt, quyn sü dyng dAt thuê trã tin thuê 

dAt hang näm dôi vài lô dAt thi.rang mai, djch vit tai  phuäng Au Ca, thj xa Phü Tho; 

So Tãi chInh tinh Phü Thg thông báo cOng khai vic 1ira chQn t chirc dAu giá tài 

san theo ni dung sau: 

1. Ten, da chi to chuc cé tài san dan giá: SO Tài chinh tinh Phü Thç, thr&ng 

Trri Phü, phrmg Gia Cam, thành phô Vit Tn, tinh Phü Tho. 

2. Ten tài san dãu giã: 

2.1. Thông tin chInh ye khu dAt dAu giá: 
- Vj trI: T.i Phizông Au Ca, thj xä Phü Th9, tinh Phü ThQ 

Din tIch dAt dâu giá: 1.804,7 m2. 

- Mi,ic dIch sir diing dat: Thixang mi djch vii 
- HInh thrc thuê dat: Nhà ni.rOc cho thuê dat thu tin thuê dAt hang nãm. 

- Thyi h?n  thuê dAt: 50 nãm. 



KT. GIAM DOC 
GIAM DOC 

- Giá khài diem dâu giá quyên sr dung dat thuê trá tiën thuê dat hang nãm: 
206.900.000 (dông/nam), burc giá 20.000.000 dOng/01 bithc giál0l nãm. 

2.1. Thông tin chInh ye tài san trên dat:  Nba chiëu phirn, Nhà cap 4 Va 02 ki &, 

vâi tng din tich 753.5 rn2. Cii the nhu sau: 

TT Ten tài san DVT 
S 

Juçrng 
Giá tn thanh 

I (Bong) 

I Nhà rap chiêu phim 720,0 124.560.000 

2 Nhàkho iT12  9,0 1.898.000 

3 Nhàkiotbánvé m2  24,5 5.166.000 

Tong cong 753,5 13 1.624.000 

- Giá khyi diem dâu giá tài san trén dat: 131.624.000 dong. bi.râc giá 5.000.000 
dong/01 bu6c gialTong giá trj tâi san. 

3. Tiêu chI lira chQn to cht'rc dãu gii: 

3.1. Coca sâ vt chat. trang thiêt bj can thiêt bão darn cho vic dâu giá. 

3.2. CO phuang an dâu giá khã thi. hiu qua. 

3.3.  CO näng 1rc, kinh nghirn và uy tin cüa to chüc dâu giá tài san. 

3.4. Thii lao djch vi dâu giá, chi phi dâu giá tài san phü hqp. 

3.5. CO ten trong danh sãch các to chirc dâu giá tài san do B ti.r pháp cong b& 

4. Thô'i gian, dja diem np ho s däng k' tham giá to chtic du giä: 

Tr 14h30 ngày 15/5/2019 den hêt 16h00 ngày 17/5/20 19 tai  PhOng Quãn 1' giá 
và Cong san - Si Tài chInh tinh Phü Tho. 

Chi tit lien he: S Tài chInh tinh Phi Tho, di.thng Trân Phü. phung Gia Crn, 

thành pho Vit Tn, 1mb Phü Th9. DT: 0210 3846 284 so Fax: 0210 3847 649 

fVoi nhân: 
- Niur trén; 

- GD, PGD (6 Quyén); 
- Liru VT. QLGiá. iJ- 
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