UBND TINH PHU TNQ
S TA! CHINH
SO:

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA V1T NAM
Dc Ip - Ttr do - Htnh phác

/TB- STC

Phi ThO, ngây oq tháng 04 näm 2019

THÔNG BAO
V vic lçra ch9n to chu'c Dâu giá Tài san trên dat, quyên sü' diing
dat cho thuê dat thu tiên thuê dat hang näm dôi v&i dat co sO' giáo due
dào tto tai xã Trtrng Vtro'ng, thành phô Vit TrI

Can cCr Lut Quán 1, sCr ding Tài san cong ngày 21/6/2017
Can cr Lut Dat dai ngãy 29 tháng 11 narn 2013;
Can c(r Luât dAu giá tài san s 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
Can ci.r Nghj djnh so 62/2017/ND-CP ngày 16/05/20 17 ciia ChInh phü quy djnh
chi tiét mt so diêu và bin pháp thi hành Lut du giá tài san
Can ci.r Thông tllsô 45/2017/TT-BTC ngãy 12/05/2017 cUa B Tài chInh quy
dnh khung thii lao djch vii dâu giá tài san theo quy djnh ti Lut d.0 giã tài san;
Can cr Quyêt djnh so 2118/QD-UBND ngày 27/8/20 18 cüa UBND tinh Phü Tho
v vic phê duyt phixo'ng an sap xêp, xir 1' co sO nhã,dt cüa Trung Cao ding Kinh t
- k ngh thuc hãnh Phü Th9;
Can cir Quyêt djnh so 3096/QD-UBND ngãy 16/11/2018 ccta UBND tinh Phü
Tho v viêc ban tài san trén dAt, chuyn nhLrcmg quyn sir dçing dAt cUa TriiO'ng Cao
dang Kinh tê - k ngh thirc hành Phü ThQ ti khu Hoc Tranh, xOm Mai xã Tnrng
Vuang, thành phO Vit Tn;
SO Tài chInh tinh Phti Th9 thông báo cong khai vic hra chQn t chirc dâu giã tài
san theo ni dung sau:
1. Ten, d!a chI to chirc cO tãi san dAu giá: SO Tài chInh tinh Phü Th9, dung
Trân Phü, phuè'ng Gia Cam, thãnh phô Vit Tn, tinh Phü Thç.
2. Ten tài san dAu giá:
2.1. Thông tin chung ye tài san trên dat vã khu dat dâu giá:
- Vi trI: Tai khu Hoc Tranh, xOm Mai, xä Tru'ng Viiong, thành pM Vit TrI.
- Din tIch dat dâu giá: 70.299,5 m2.
- Cong trInh trén dAt: Nhà 3 tng, din tIch san xây dirng 1.1 10 m2.
- H tang k thut: San nên (GD 1); nhà h9c 1 thuyët; Nhà h9c 1' thuyt và nhà
xi.thng thirc hânh; Nhã xu'Ong thtrc hành; san nn duäng be tong xi mang, nhà d xe
giáo viCn+hçc sinh; cong tung rão; san yuan; cãi tao tang I nhà tOp h9c 3 tang; các
hang 1Tni1c khác (cap din, cap nuac).

- Mic dich scr dçing dAt: Ca sô giáo diic dào tao.
- Hinh thirc thuê dAt: Nhà nuàc cho thuê dAt thu tin thuê dAt hang nãm.
- Th?n han thuê dat; 50 nãm.
2.2. Giá khôi dim dAu giá tài san trên dAt và quyn sü' ding dAt thuê trã tiên
thuê dAt hang näm (thôi han thuê dAt 50 nAm) d61 vói lô dat co s& giáo dc:
Giá kh&i dim dâu giá tài san trén dAt vá quyn sr ding dAt thuê trâ tin thuê dat
hang nãm (thai han thuê dat 50 nãm) doi vOi lô dAt ca s giáo diic:
- Giá kh&i dim dAu giã quyn sCr ding dAt thuê trã tin thuê dat hang näm:
548.336.100 (dng/nAm).
- Giá khôi diem dâu giá tài san trên dAt: 1 5.490.044.467 dông.
3. Tiêu chI lçra chQn t6 chü'c dAu giá:
3.1. CO co s vt chAt, trang thit bj cn thit bão darn cho vic d giá.
3.2. CO phixang an dAu giá khá thi, hiu qua.
3.3., Co nãng lrc ,kinh nghim vã uy tin cüa t chirc dAu giá tài san.
3.4. Thu lao djch

v1i

dAu giá, chi phi dAu giã tài san phü hçip.

3.5. Co ten trong danh sách cãc t chrc dâu giá tài san do B tu pháp cong b&
4. Thori gian, dja dim nôp ho so' däng k tham giá t chfrc dãu giá:
Tr 8h30 ngày 05/04/2019 dn ht 16h00 ngày 08/04/2019 tai PhOng Quán 1 giá
và Cong san - So Tài chinh tinh Phii Th9.
Chi tit lien he: SO Tài chInh tinh Phü Thç, di.rOng TrAn Phü, ph.rOng Gia CAm,
thành ph6 VitTrI, tinh Phñ Th9. DT: 0210 3846 284 s Fax: 0210 3847 649./
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Nol nhân:
- Nhis trén;
- GD, PGD (0 Quyn);
- Ltru VT, QLGiá.
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