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CÔNG TY ĐẤU GIÁ  

HỢP DANH ĐÔNG BẮC 

Số  01-20/TB-CTĐGHDĐB 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 06 năm 2020 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN 2  

  
1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc (Địa 

chỉ: 275 đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn) 

Bên có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Khu tái định cư, 

dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, phố Nguyễn Chí Thanh, xã Mai Pha, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 

         Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khu đất bệnh 

viện đa khoa tỉnh (cũ) tại đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, Thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn cụ thể như sau: 

 Vị trí thửa đất: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 

205, tờ bản đồ số 51, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. Khu đất có vị trí 

tiếp giáp với đường Nhị Thanh thuộc đoạn 3, từ đường Phố Muối đến gặp đường 

Bến Bắc và đường Bến Bắc thuộc đoạn 3 từ đường Nhị Thanh, cổng Bệnh viện Đa 

khoa đến hết tường rào Bệnh viện Đa khoa. 

 Vị trí ranh giới khu đấu giá: Xác định theo mảnh trích đo số 06-2019, tỷ lệ 

1/500 do Chi nhánh đo đạc bản đồ Công ty TNHH MTV Bắc Lạng lập ngày 

16/02/2019, UBND phường Tam Thanh xác nhận ngày 20/02/2019, Sở Tài nguyên 

và Môi trường kiểm tra, nghiệm thu ký duyệt ngày 22/02/2019, khu đất có các mặt 

tiếp giáp như sau: 

 - Phía Bắc: giáp chỉ giới đường đỏ đường Nhị Thanh  

 - Phía Đông: giáp đường Nhị Thanh 

 - Phía Nam: giáp vỉ hè đường Bến Bắc 

 - Phía Tây: giáp phần đất còn lại của Bệnh viện đa khoa 

 - Diện tích khu đất: 10.023,3m
2
 trong đó diện tích nằm trong chỉ giới đường 

Nhị Thanh 659,84m
2
; Diện tích bán đấu giá: 9.363,46m

2
 cùng tài sản trên đất. 

  Tài sản gắn liền trên đất bán đấu giá tổng số có 19 tài sản trên đất gồm: 
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STT 
Danh mục công trình tài 

sản bán đấu giá 

Diện tích 

xây 

dựng 

(m2) 

Số 

tầng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng(m2) 

Năm xây 

dựng và đưa 

vào sử dụng 

1 Nhà số 3 (Nhà kho, cạnh nhà 

D và nhà E) 

59,6 1 59,60 
2014 

2 Nhà số 4 (Nhà X - Quang, 

cạnh nhà D) 

55,2 1 55,20 
2014 

3 Nhà số 5 (Ngôi số 3 - Nhà 

D) 

152,6 2 305,20 
1980 

4 Nhà số 6 (Ngôi số 5 - Nhà 

D) 

545,2 3 1.635,60 
1980 

5 Nhà số 7 (Ngôi số 6 - Nhà E) 270,0 2 540,00 1980 

6 Nhà số 8 (Nhà đa năng - Nhà 

Z) 

283,0 1 283,00 Không xác 

định 

7 Nhà số 9 (Ngôi nhà ô số 3 - 

Nhà D) 

385,0 2 770,00 
1980 

8 Nhà số 10 ( Ngôi số 1- Nhà 

A) 

693,0 3 2.079,00 
1980 

9 Nhà số 11 (Ngôi số 4 - Nhà 

C) 

887,5 3 2.662,50 
2004 

10 Nhà số 14 (Ngôi số 13 - Nhà 

X2) 

276,5 1 276,50 
2005 

11 Nhà số 15 ( Ngôi số 13 - Nhà 

X2) 

163 1 163,00 
2005 

12 Nhà số 16 (Ngôi số 14 - Nhà 

T) 

106 1 106,00 
2005 

13 Nhà số 17 (Ngôi số 14 - Nhà 

T) 

63 1 63,00 
2005 

14 Nhà số 18 (Ngôi số 16 - Nhà 

N) 

56,5 1 56,50 
2005 
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15 Nhà để xe oto sát nhà D và 

nhà Z 

86 1 86,00 Không xác 

định 

16 Nhà WC tầng 3 nhà số 5 

(Nhà D) 

32 1 32 
2014 

17 Mái lợp tôn sân chơi trẻ em 

nhà số 5 ( Nhà D) 

72,15 1 72,15 
2014 

18 Mái hành lang nối sân chơi 

trẻ em với nhà WC nhà số 5 

(Nhà D) 

9,61 1 9,61 

2014 

19 Sân bệnh viện 5.227,27 1 5.227,27 Không xác 

định 

Tổng 9.423,13  14.482,13  

 

Mục đích sử dụng đất: Đất xây dựng cơ sở y tế để xây dựng Bệnh viện Sản Nhi 

với quy mô tối đa không quá 90 giường. 

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm 

Về Quy hoạch xây dựng và kế hoạch sử dụng đất: Theo quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định 

số 333/QĐ-UBND ngày 06/03/2015 của UBND tỉnh, khu đất thuộc quy hoạch xây 

dựng cơ sở y tế theo Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND 

tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019, thành phố Lạng Sơn, khu đất thuộc 

đất xây dựng cơ sở y tế theo hiện trạng. 

Tổng giá khởi điểm : 52.345.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ, ba trăm bốn 

mươi năm triệu đồng). Trong đó: 

-  Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất, trả tiền 

thuê đất một lần cho cả thời gian thuê(50 năm): 35.067.000.000 đồng (Ba mươi năm 

tỷ, không trăm sáu mươi bẩy triệu đồng) 

-  Giá khởi điểm bán đấu giá 19 tài sản trên đất: 17.278.000.000 đồng(Mười bẩy 

tỷ, hai trăm bẩy mươi tám triệu đồng) 

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài 

sản gắn liền với đất, lệ phí trước bạ) 
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Tiền đặt trước: 10.000.000.000 đồng( Mười tỷ đồng) 

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng( Ba triệu đồng) 

 Nguồn gốc của tài sản: Là tài sản đưa ra đấu giá Quyết định số: 281/QĐ-

UBND ngày 18/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt 

phương án bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu 

đất Bệnh viện đa khoa (cũ) tỉnh Lạng Sơn, phường Tam Thanh, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Xem tài sản đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc phối hợp với Sở 

Tài chính tỉnh Lạng Sơn và các bên liên quan tạo điều kiện cho người tham gia đấu 

giá xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, các liệu liên 

quan tới cuộc đấu giá từ ngày 01/6/2020 đến ngày 15/06/2020 trong giờ hành 

chính.  

2. Bán hồ sơ tham gia đấu giá và đăng kí tham gia đấu giá: 

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc địa chỉ:  275 đường Lê Lợi, 

khối 6, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Từ ngày  01/6/2020 đến 11h30 ngày 17/06/2020: Bán hồ sơ tham gia đấu giá 

và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính.  

Thẩm định Hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá: 13h30’ ngày 17/6/2020. 

Do Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Công ty đấu giá hợp danh 

Đông Bắc thực hiện. Nội dung thẩm định điều kiện tham gia đấu giá theo quy định 

tại điểm b, khoản 6 Điều 1 Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn. 

 Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá: chậm nhất 

16h00 ngày 17/6/2020.  

   Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt 

động theo quy định của pháp luật Việt Nam, ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực 

y tế thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật 

Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án Bệnh viện Sản Nhi 

theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, có khả năng về tài chính 

để thực hiện dự án. 
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Thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 

2016 và Luật Đất đai năm 2013, ngoài ra người tham gia đấu giá còn phải đáp ứng 

thêm các điều kiện sau: 

+ Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng cơ cấu sử dụng đất, đúng chỉ tiêu 

quy hoạch kiến trúc được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng trạm biến áp 

mới trên phần diện tích đất còn lại dự kiến giao cho trung tâm kiểm soát bệnh tật 

thuộc Sở y tế; hoàn chỉnh việc phá dỡ cải tạo khi chia cắt khu nhà A, nhà E, kết nối 

cơ sở hạ tầng( Giao thông, không gian, điện, nước, viễn thông...), đảm bảo cảnh 

quan, không gian, kiến trúc và công năng sử dụng công trình. Trước khi phá dỡ 

công trình phải thực hiện đầy đủ các bước theo quy định như: Lập phương án phá 

dỡ, đảm bảo an toàn và không làm ảnh hưởng cảnh quan môi trường và  công trình 

lân cận,...theo quy định của Luật xây dựng và các quy định khác có liên quan. Thời 

gian thực hiện sau khi trúng đấu giá và trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án Bệnh viện Sản Nhi.  

+ Tổ chức tham gia đấu giá phải có năng lực tài chính, gửi hồ sơ chứng minh 

năng lực tài chính và kinh nghiệm thực hiện dự án đầu tư; lập phương án sơ bộ đầu 

tư dự án theo quy hoạch của tỉnh. 

+ Mỗi tổ chức tham gia đấu giá chỉ được đứng tên một người tham gia đấu 

giá. Trường hợp có hai doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một Tổng công ty thì chỉ 

được một doanh nghiệp đứng tên người tham gia đấu giá; Tổng công ty với Công 

ty thành viên, Công ty mẹ và Công ty con, doanh nghiệp có một bên góp vốn liên 

doanh thì chỉ được một doanh nghiệp đứng tên người tham gia đấu giá. 

+ Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư 

+ Có cam kết thời gian hoàn thành dự án đầu tư theo đúng tiến độ của dự án 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:  

Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Công ty đấu giá hợp 

danh Đông Bắc đăng ký tham gia đấu giá. Nộp hồ sơ tại công ty trong thời hạn 

thông báo. Hồ sơ gồm: 
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 + Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền 

hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, đã nộp lệ phí môn bài năm 2020, bảo đảm việc 

kinh doanh còn đang hoạt động tại thời điểm đấu giá. 

 + Tổ chức nộp các hồ sơ, giấy tờ chứng minh các điều kiện quy định. 

  + Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh 

Đông Bắc phát hành. 

+ Đã nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Trường hợp cuộc đấu 

giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại 

tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc 

bán đấu giá. Không hoàn trả tiền hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm 

quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá. 

+ Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong thời hạn 

theo quy định. Trong trường hợp khách hàng không nộp tiền đặt trước thì không đủ 

điều kiện để tham gia đấu giá. 

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy 

chế cuộc đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc ban hành. 

  - Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo 

quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp 

Giấy ủy quyền cho công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc trong giờ hành chính theo 

thời hạn quy định trước ngày tổ chức đấu giá 01 ngày. 

- Ngày 17,18,19/06/2020  nộp tiền đặt trước vào tài khoản của công ty đấu giá hợp 

danh Đông Bắc vào một trong các tài khoản sau: 

+  Số tài khoản: 022264280001 mở tại Ngân hàng bưu điện Liên Việt - Chi 

nhánh Lạng Sơn.  

+ Số tài khoản 35110001235566 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu 

tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Lạng Sơn.  

+ Số tài khoản 110601356555  mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công 

thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn. 
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Lưu ý: Khách hàng nộp tiền đặt trước sau khi có thông báo kết quả thẩm 

định hồ sơ khách hàng tham dự đấu giá. 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hồi 09 giờ 00 phút ngày 

20/06/2020  tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Tam Thanh. 

4. Hình thức, phương thức đấu giá:  

-  Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc 

đấu giá, đấu nhiều vòng công khai giá khởi điểm của tài sản. 

-  Phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, vòng đấu thứ 

nhất trả giá từ giá khởi điểm trở lên, giá khởi điểm của vòng tiếp theo là giá đã trả 

cao nhất của vòng trước liền kề cộng với một bước giá. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc; Địa chỉ: 275 

đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Điện thoại: 02053.756.789 – 0855.799.866 (trong giờ hành chính) hoặc Sở Tài 

chính tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Khu tái định cư, dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, 

xã Mai Pha, phố Nguyễn Chí Thanh,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)  

  Nơi nhận và niêm yết: 

- Trang TTĐT Cục quản lý công sản- Bộ tài 

chính; 

- Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài 

sản- Bộ Tư pháp; 

- Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn; 

- Cổng thông tin điện tử Sở tư pháp Lạng Sơn; 

- Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc; 

- Báo đấu thầu; 

- Phương tiện thông tin đại chúng; 

- Lưu hồ sơ ./ . 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Văn Ngọc 

 

 


