
CONG TY DAU GIA HqP DANH CONG HOA xA HO! CHU NGHiA V1T NAM 
DONG BAC DcIp-Trdo-Hnh phác 

S 02-20/TB-CTDGHDDB Lgng San, ngày 12 tháng 11 nàm 2020 

THÔNG BAO DAU CIA TAt SAN LAN 3 

1. Ten t6 chtrc du giá tài san: Cong ty dAu giá hqp danh Dông Bãc (Dja 

chi: 275 du'rng Lê Lçii, khi 6, phu&ng Vinh Tri, thành ph Ltng Son, tinh Lng 

Son) 

2.Bên Co tài san ctu giá: S& Tài chInh tinh Lang Son (Dja chi: Khu tái djnh 

cix, dan cu Nam thành ph Lang Son, ph6 Nguyn ChI Thanh, xã Mai Pha, thành 
ph Lang Son, tinh Lang Son) 

3.Tàisãn du giá; Tin dt tru'rc; Tin mua so tham gia du giá ;Nguôn 

goc cua tai san; 

3.1 Tài san du giá: Quyn su ding dAt và tài san gãn !in vol dit khu cliTt 
bnh vin da khoa tinh (cü) tai  du&ng Nhi Thanh, phuing Tarn Thanh. ILtnh phO 

Lang Son, tinh Lang San cv th nhu sau: 

Vj trI thCra dAt: Quyn sü dung dAt và tài san gn 1in vi dAt thuc tha dAt s 
205, t bàn d s 51, phwng Tam Thanh, thãnh ph Lang San. Khu dat có vi trI 
tip giáp vói &r&ng Nhj Thanh thuc doan  3, tr dixing Ph Mui den gp dixäng 

Bn Bc và duing Bn Bc thuc dotn 3 tir duäng Nhj Thanh, cong Bnh vin Da 
khoa dn ht tumg rào Bnh vin Da khoa. 

Vj trI ranh giài khu dAu giá: Xác djnh theo mânh trIch do s6 06-20 19, t' I 

1/500 do Chi nhánh do dc bàn d COng ty TNHH MTV Bc Ltng Ip ngày 
16/02/2019, UBND phu&ng Tam Thanh xác nhn ngày 20/02/2019, Sâ Tài nguyen 

và MOi trtring kim tra, nghim thu k duyt ngày 22/02/2019, khu dAt có cac mt 

tiêp giáp nhi.r sau: 

- PhIa BAc: giáp chi giâi dithng dO duäng Nhj Thanh 

- PhIa Dông: giáp duäng Nhj Thanh 

- PhIa Nam: giáp vi he dung Ben BAc 

- PhIa Tây: giáp phAn dAt cOn 1i cOa Bnh vin da khoa 

- Din tIch khu dAt: 10.023,3m2  trong do din tIch näm trong chi giài thrOng 

Nhj Thanh 659,84m2; Din tIch ban dAu giá: 9.363,46m2  cüng tài san trên dat. 

Tài san gn 1in trén dAt ban dAu giá tng so cO 19 tài san trên dAt gm: 

STT I)anh nuic cOng trInh tñi 
san I)ãfl (TaLl 

Diên tIch 
xay drng 

(m2) 

So 
A tang  

Diên tIch 
san xay 

dyng(m2) 

Näm xây 
ding và du'a 
vào sfr diing 

1 Nhà s 3 (Nba kho, canh  59,6 1 59,60 2014 



nhà D và nhà E) 
2 Nhâ s6 4 tNhã X - Quang, 

canh nhà D) 
55,2 1 55,20 

2014 

3 Nhà s 5 (Ngôi s 3 - Nhà 
D) 

152,6 2 3 05,20 
1980 

4 Nhà s6 6 (Ngôi s6 5 - Nhà 
D) 

545,2 3 1.635,60 
1980 

5 Nhã s6 7 (Ngôi s6 6 - Nhà 
E) 

270,0 2 540,00 
1980 

6 Nba s 8 (Nhà da nãng - 
Nhà Z) 

283,0 1 283,00 Không xac 
djnh 

7 Nhà so 9 (Ngôi nhà ô s 3 - 
Nhà D) 

385,0 2 770,00 
1980 

8 Nhà s 10 (Ngôi s 1- Nhà 
A) 

693,0 3 2.079,00 
1980 

9 Nhà s6 11 (Ngôi s6 4 - Nhà 
C) 

887,5 3 2.662,50 
"004 
- 

10 Nhà s6 14 (Ngôi s 13 - Nhà 
X2) 

276,5 1 276,50 
2005 

11 Nhà s6 15 ( Ngôi s 13 - 
NhàX2) 

163 1 163,00 
2005 

12 Nhã s 16 (Ngôi so 14- Nhã 106 1 106,00 
2005 

13 Nhà s 17 (Ngôi s 14 -Nhà 63 1 63,00 
2005 

14 Nhà s 18 (Ngôi so 16 - Nba 56,5 1 56,50 
2005 

15 Nhà dê xe oto sat nhà D và 
nhàZ 

86 1 86,00 Khôngxác 
djnh 

16 Nhà WC thng 3 nhà s6 5 
(Nhà D) 

32 1 32 
2014 

17 Mái lçip ton san chai tré em 
nhà s6 5 (Nhà D) 

72,15 1 72,15 
2014 

18 Mái hành lang ni san chii 
tré em vâi nhà WC nhà s 5 
(Nhã D) 

9,61 1 9,61 
2014 

19 San bnh vin 5.227,27 1 5.227,27 Không xác 
djnh 

Tong 9.423,13 14.482,13 

Mic dich sü diing dt: Dt xây drng co SO y t d xây di,mg Bnh vin San Nhi 
vol quy mô ti da thông qua 90 giix&ng. 
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U G 
QI)DA. 

SQN - 

Th?yi h?n  sr diving dAt: 50 nAm 

V Quy hoch xây drng và k hotch sü diing dAt: Theo quy ho?ch chi tiêt xây 
drng t 1 1/500, ph.thng Tam Thanh, thãnh ph Lang Son phê duyt ti Quyt djnh 
s6 333/QD-UBND ngày 06/03/2015 cüa UBND tinh, khu dat thuc quy hoch xây 
drng co sâ y t theo Quyt djnh s 2772/QD-UBND ngày 28/12/2018 cüa UBND 
tinh phê duyt k hoach sr ding dAt nãm 2019, thành ph Lang Son, khu dAt thuc dAt 
xây dmg co s& y t theo hin trng. 

Tong giá giá khâi dim sau khi giãm giá: 49.920.000.000 dng (B&ng ch€t: 
Bn mixai chin t, chin tram hal muoi triu dng chn).Trong do: 

Giá khâi dim ban dAu giá 19 tài san trên dAt: 14.853.000.000 dng. 

Giá kh&i dim dAu giá quyn sCr dvng dAt theo hInh thi:rc cho thuê dAt, trá tin 
thuê dAt mt lAn cho cà thai gian thuê (50 näm): 35.067.000.000 dng 

(Giá trên chua bao gm l phi cAp giAy chimg nh.n quyn scr dung dAt va tài san 
g.n 1in vài dAt, 1 phi tnrâc ba) 

3.2 Tin dt truâc: 5.000.000.000 dng (BAng chr: Näm t dông chn)/01 ho so 

3.3 Tin mua h so tham gia dAu giá: 3.000.000 dng( Ba triu dng) /01 h so 

3.4 Ngun gc cüa tài san: Là tài san dua ra dAu giá Quyt dlnh  s: 281/QD-
UBND ngày 18/02/2020 cüa Uy ban nhân dan tinh Lang Son v vic phê duyt 
phuong an ban dAu giá tài san trén dAt và chuyn nhuçing quyn sr dung dAt khu 
dAt Bnh vin da khoa (cü) tinh Lang Son, phixang Tam Thanh, thãnh phô Lang 
Son, tinh Lang Son. 

4. Xem tài san dãu giá ;Bán ho so tham gia dãu giá ; däng ki tham gia dãu 
giá; tin dt trtr&c. 

4.1. Xem tài san dAu giá: Cong ty dAu giá hqp danh Dông Bc ph6i hcrp vOl 
SO Tài chInh tinh Lang Son và các ben lien quan to diu kin cho nguOi tham gia 
dAu giá xem tài san và giAy tO v quyn sO hUu, quyn scr ding tâi san, các 1iu lien 
quan tOi cuc dAu giá tr ngày 25/11/2020 dn ht ngày 26/11/2020 trong gi& hành 
chinh. 

4.2 Ban h so tham gia dAu giá 

Dja dim: Cong ty dAu giá hçp danh Dông Bc dja chi: 275 thrOng Lé Lçii, 
kh6i 6, phi.rórng Vinh Tri, thành ph6 Lang Son, tinh Lang Son. 

Thai gian: TO ngày 16/1 1/2020 dn 1 1h30' ngày 02/12/2020: Ban h so tharn 
gia d&u giá và tip nhn h so tham gia dAu giá trong glO hãnh chInh. 

Thm djnh H so khách hang tham gia dAu giá: 14h30' ngày 02/12/2020. Do 
SO Tài chInh chü trI cüng SO Xây dirng, SO Tu pháp, Cong ty dAu giá hp danh 
Dông BAc thrc hin. Ni dung thãm djnh diu kiin tham gia dAu giá theo quy djnh 
tai dim b, khoân 6 Diu I Quyt djnh s 28 1/QD-UBND ngày 18/02/2020 cUa 
UBND tinh Lang Son. 
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Thông báo kt qua thm djnh h so khách hang tham gia du giá: chm nht 
16h00 ngày 02/1 2/2020. 

4.3 Dang kI tham gia du giá 

Diu kiin dang k tham gia du giá: T chrc kinh t duçic thành 1p và hoat 

dng theo quy djnh cüa pháp Iut Vit Nam, ngânh ngh kinh doanh trong linh virc 
y té thuc dôi tuçrng duqc nhà nràc giao dt, cho thuê dt theo quy djnh cüa Lut 
Dat dai näm 2013 có nhu cu scr ding dt d thrc hin dir an Bnh vin San Nhi 
theo quy hoach dLrçlc co quan có thm quyn phé duyt, có khã nang v tài chinh 
d thrc hiên dr an. 

Thrc hin dy dü các diu kiin  theo quy djnh cüa Lust  Du giá tài san narn 
2016 và Lut Dt dai näm 2013, ngoãi ra nguôi tham gia du giá con phâi dáp rng 
them các diu kiên sau: 

+ Cam kt scr ding dt dung mc dich, dung co cu scr dung dt, dáng chi tiêu 
quy hoach kin trüc dxçic cp Co thm quyn phé duyt; xây dirng tram bin áp mâi 
trên phn din tIch dt cOn Lai  dir kin giao cho trung tam kim soát bnh tt thuc 
So y t; hoàn chinh vic phá d& cai tao  khi chia ct khu nhà A, nhà E, kt ni co sO 
ha tng( Giao thông, không gian, din, nuOc, vin thông...), dam bâo cânh quan, 
không gian, kin trüc và cong näng sO dung cOng trInh. TrixOc khi phá d cong 
trInh phâi thi1c hin dy dü Cac buOc theo quy djnh nhr: Lp phuong an phá dô, 
dam bão an toàn và không lam ãnh hithng cânh quan môi tru&ng và cong trInh Ian 
can,.. .theo quy djnh cüa Luat  xây dirng và các quy djnh khác cO lien quan. Thai 
gian thirc hin sau khi trüng du giá và truOc khi duqc co quan nhà ni.rOc CO thm 
quyn cp giy chOng nhan du fl.r thrc hin dr an Bnh vin San Nhi. 

+ T chOc tham gia du giá phâi cO näng lirc tài chIrih, gCri h so chOng minh 

näng hrc tâi chInh và kinh nghim th1rc hin di,r an dAu tix; 1p phucing an so b d&u 
tir dtr an theo quy hoach  cüa tinh. 

+ Mi t chOc tham gia du giá chi &rçic dOng ten mt ngu&i tham gia dâu 
giá. Tn.r&ng hçip cO hai doanh nghip trO Len cüng thuc mt Tng cong ty thI chi 
dugc mt doanh nghip dOng ten ngtthi tham gia d.0 giá; Tng cong ty vOi Cong 
t thanh viên, Cong ty mc và Cong ty con, doanh nghip cO mt ben gop vn lien 
doanh thI chi di.rqc mt doanh nghip dOng ten ngu&i tham gia du giá. 

+ K qu5' theo quy djnh cüa pháp luat  ye dâu tii 

+ Co cam k& thai gian hoàn thành dr an du tir theo dung tin d cüa dir an 
ck19c cp có tMm quyn phê duyt. 

Cách thOc dang k tham gia du giá: 

Ngt.rOi tham gia du giá cO dy dü diu kin trên thI dn Cong ty du giá hcip 
danh Dông Bc dang k tham gia du giá. Np h so tai  cong ty trong thOi han 
thông báo. H so gm: 
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+ Ban sao có chirng thrc Quyt djnh thành 1p cüa co quan Co thâm quyên 

hoc Giy dang k kinh doanh, dâ np 1 phi mon bài nãm 2020, bâo dam vic kinh 

doanh cOn dang hoat dng tai  thai dim dAu giá. 

+ T chCrc np các h so, giy t chCrng minh các diu kin quy djnh. 

+ Dan dang k tham gia du giá theo mu do Cong ty du giá hcip darih 

DOng Bc phát hành. 

+ Dâ np tin h so tham gia du giá theo quy djnh. Trtthng hçip cuc du 
giá không t chtrc &rçrc thI t chrc, cá nhân tham gia du giá tài san ducic hoàn 1 a1  
tin h so dâ np trong thyi han  02 ngày lam vic, k t1r ngày dr kin to chcrc cuc 

ban du giá. Không hoàn trã tin h so di vài t chrc, cá nhân cO hành vi vi phm 
quy djnh cüa pháp 1ut du giá trong thai gian t chirc du giá. 

+ Khách hang dà dãng k' tham gia du giá np tin dt tn.râc trong thai han 
theo quy djnh. Trong trixOrng hçip khách hang không np tin dt truâc thI khOng dü 

diu kin d tham gia du giá. 

- Ngr?i tham gia du giá cam kt thirc hin dy dü nhirng quy djnh tai  Quy 

ch cuc du giá cüa Cong ty du giá hqp danh Dông Bc ban hành. 

- Ngu?i tham gia du giá có th üy quyn (co Giy üy quyn hqp pháp theo 

quy djnh cüa pháp 1ut) cho ngthi khác thay mt mInh tham gia du giá Va np 
Giy üy quyn cho cong ty du giá hcp danh DOng Bc trong giä hành chInh theo 

thai han  quy djnh trt.rOc ngày t chirc du giá 01 ngày. 

4.4 Tiên dt truOc: Ngày 02,03,04/12/2020 np tiên dt truOc vào tãi khoãn cüa 

cong ty d.0 giá hçip danh Dông Bc vào mt trong các tài khoán sau: 

+ S tài khoãn: 022264280001 ma ti Ngân hang bxu din Lien Vit - Chi 

nhánh L?ng  San. 

+ S tài khoân 35110001235566 ma tai  Ngân hang thi.rong mi cô phAn Du 

tr va Phát trin Vit Nam- Chi nhánh Lang Son. 

+ S tãi khoãn 110601356555 ma ti Ngân hang thucmg iiiti cô phãn Cong 

thuong Vit Narn - Chi nhánh Lang San. 
A .A • A A . 

Lu'u v:  Khach hang nçp tien dt triro'c sau khi co thong bao ket qua tham 
(tlnh ho so kinich hang tham dtrdu giá. 

5. Thôi gian, da dim t chüc cuc du giá: Hi 09h00 phit ngày 05/12/2020 

tai Hi truäng Uy ban nhãn dan phi.rmg Tam Thanh, thành ph Lang San, tinh Lang 

Son. 

6. HInh thá'c, phu'o'ng thuc (tan gi: 

- HInh thirc du giá: Dâu giá theo hinh thi.rc bO phiu kin tr1rc tiêp tai  cuc 

dAu giá, du nhiu vOng cong khai giá kho diem cüa tài san. 

- Phuong thtrc du giá: BO phiu trçrc tip tai  cuc dâu giá, vông dãu tThi nhât 

trã giá tr giá khài dim Ira len, giá kh&i dim cüa vOng tip theo là giá dã ira cao 
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nht cüa vông tri.râc 1in k cong  vâi mt bisâc giá. 

Mci chi tit xin lien h: Cong ty du giá hqp danh Dông Bc; Dja chi: 275 
dung Lê Lçvi, khôi 6, phithng Vinh Trai, thành ph Lang Son, tinh Lang Son. 
Din thoai: 02053.756.789 — 0855.799.866 (trong gi& hành chInh) hoc Sâ Tài 
chInh tinh Lang Son (Dja chi: Khu tái djnh c.r, dan cu Nam thành pM Lang Son, 
xã Mai Pha, pM Nguyn Chi Thanh,thành pM Lang San, tinh Lang Son) 

Noi ,zhân và niêrn pat. 

- Niêm yt theo quy djnh 
- Trang TTDT Cic quãn I cong san- Bi tãi chInh; 
- Cciig thông tin din tü Quc gia v dAu giá tài san- 
B Ttr pháp; 
- Sâ Tài chinh tinh L?ng  Sxn; 
- C6ng thông tin diên tCr So Ttr pháp Lang Scm; 

- Cong ty dAu giã hcp danh Dông Bc; 

- Dài truyn hInh tinh Lang Son; 

- Phtrcmg tin thông tin dai chüng; 

- Ltru h so .1. 
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