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TINH LANG SON 

S&2J4.3 /BCH-PCMT&TP Lgng So'n, ngay26 tháng 9 nàm 2022 

V/v d nghj thông báo kt qua 
lra chçn tè, chüc cMu giá tài san 

Thông báo s 2736/TB-BCH, v vic thông báo cong khai 1ira chçn th cb(rc du 
giá tài san là tang 4t vi phm hành chInh bj tjch thu sung qu5 nhà nurc dâ duçic 
dàng tãi trén cng thông tin din tU Sâ Tài chInh tinh Lang Scm; 

B Chi huy B di Biên phông tinh d nghj Sâ Tài chInh tinh Lang San 
phi hqp däng tâi thông báo kt qua lra 0h9n t chüc dâu giá tài san trên cng 
thông tin din tU S& Tài chInh d cáo t chüc tham gia du giá bit, thirc hin. 

Rt mong duqc si,r phi hçip cUa qu ocr quan./. 

No'inhIn: 
-N1iutrn; 
- Li.ru: P.PCMT&TP.1103. 
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BQ DQI BIEN PHONG CONG HOA xA HQI CHU NGHITA VIT NAM 
BQ ciii IIUY BQ 1)01  BIENPHONG Dc 1p - Tiy do -  Hnh phüc 

TENH L4NG SON 

S:41 /TB-BCH Lqng Scm, ngàyL-c tháng 9 nám 2022 

THÔNG BAO 
Kêt qua 1ira ch9n ti chfrc du giá tài san 

I. KET QUA LVA CHQN 

1. Ten, th chüc du giá tài san di.rqc lira ch9n: 

- Ten dan vj: Trung tam djch vi d.0 giá tài san - Sâ Tii pháp 

Da chi: T.ng 3- Trung Tam djch vii Hành chInh cong tinh Lng San, s 2, 
dix?ing Dã Tirqng, phuông Chi Lang, thành ph L.ng San, tinh Lang San. 

2. Tong s6 dim Trung tam djch vi du giá tài san - S& Tr pháp: 77/100 

3. T chi'rc d.0 giá tài san bj hr ch6i xem xét, dánh giá h sci kern theo 1 do 
hr chi (không co). 

II. KET QUA CIJAM DIEM (Bao gm cã t chü'c dâu giá tài dtrqc 1ia chQn) 

So 
TT 

NQI DUNG 

Côngty 
dan giá 

HQp danh 
Vinh 
Htrng 

Trungtâm 
djch vi 
ban dâu 

giá- S& Tir 
pháp 

Cr s& vt chat, trang thit bj cn thit bão dam cho 
vic 1u giá ti vó'i Ioi tài san t1u giá 20 22 

1 Co so vit chit báo dam cho vic a'u giá 11 11 

1 1 
Co try so' dn d/nh, d/a chi rö rang kern theo thông tin lien 
h (so din thogi,/ax, dja chi thw din ti..) 6 6 

1 2 
1)/a diem ban, tiêp nhn hO so' tharn gia dâu giá dwcrc bO 
trI 0' v/ trI cOng khai, thun tin 

2 Trang thilt bj cEn thilt bão dam cho vic daAu  giá 8 8 

2.1 
Co may in, may vi tIn/i, may chié'u, thing dngphiIu trá 
giá báo dam an toàn, báo mç2t và các phitcing tin khác 
bOo dOm cho vic dd'u giO 

4 

2.2 
Co h thong camera giám sat hogc thiêt bj ghi hInh tgi 
ncmi ban, tiêp nhçn ho so' tham gia dOu giá; ncii to chjc 
cu5c dâu giá 

4 



2 

So 
TT 

NQI DUNG 

Côngty 
du giá 

HQ'p danh 
Vinh 
Hirng 

Trungtám 
djch vi 
ban dan 

giã- S Tir 
pháp 

3 Co trang thông tin din tu' dang hoçit d3ng 0 2 
Dd dirçrc cci quan có thm quytn phê duyt ctü diu 
kin thrc hin hlnh thi'c dâu giá trrc tuyên 0 0 

5 Co no'i hu'u trfr h so' du giá 1 1 
Phtro'ng an du giá khã thi, hiu qua ('Thuylt minh day 
dicácn5idungtrongphtrcingán,) 22 22 

1 
Phwo'ng an dâu giá d xulh vic tii chá'c cttu giá dáng 
quy ct/nh cüa pháp lu(lt, bão dam tInh cong khai, minh 
b1zch, khdch quan 

4 4 

2 

Phwcrng an ctEu gid d xuãt thoi gian, ct/a diem ban, 
tiêi, nhçIn ho so' tham gia dau giá, ct/a diem to chá'c 
cu3c ctiu gid, buôi cOng bô giá thu?in lçii cho ngithi 
tham gia ttâu giá; hlnh thá'c dâu giá, bu'óc gid, sá vbng 
ctu gid có tmnh k/ia thi và hiu qud cao 

4 4 

Phu'o'ng an ctu giá ctê xuât cách thá'c bâo mIt thông 
tin, chông thông a'Ong, dim giá 

4 
Phu'o'ng an dáu giá d xut them các ct/a dim, hlnh 
tIthe niêm yet, thông báo cong khai khic nhám tang 

má'c d3 phô biên thông tin ctâu giá 
4 

Phucing an ctu giá d xuât giáipháp báo dam an toàn, 
an ninh trIt tç cho vic to c/the thrc hin ctâu giá 3 3 

6 
Phuo'ng an dcu giá d xut các giâiphdp gidi quylt cdc 
tInh huôngphdt sinh trong qua trInh tO chi'c thrc hin 
vic ctâu giá 

3 

Nàng lirc, kinh nghim và uy tin cüa to chfrc dâu giá 
tài san 23 30 

1  
I 

Trong aim frirôc lin keA  di thrc hin h9p ddng d/cb vi 
diii gil cilag Io,i thi sin vol tâi sin dr kiln dun in diii 

, 2 - - S 9 5 A A 9 - A gia (To chirc dau gia tai san Iit ke tat ca cac duQc dau gia 
- S A - 9 A A A tai san da thrc hiçn. Nguvi co tai san khongyeu cau flQp 

bin ehInh hoãc bin sao bij ddng) Chi cbQn chim diem 

mt trong dc tiêu chIll, 1.2,1.3, 1.4boYc 1.5 

3 

Dithi 03 hcip dOng (bao gôm tru'ô'ng hcrp không thirc hin 
hQpdongnao) 

1.2 Tz't 03 hQp dóng ä"ê'n du'ó'i 10 hQp dong 3 3 



3 

So 
TT 

NOI DUNG 

Cong ty 
dugiá 

Hop danh 
- Vinh 

Htrng 

Trung tam 
djchvij 
ban du 

gia- SoTir 
pháp 

1.3 Tir10hçrpdngdIndzthi20hcipdng 

1.4 Th' 20 hQp dng dEn dwó'i 30 hçip dng 

1.5 Tff30hQpdóngtrólên 

2 

Trong nâm tru'óc 1in kt dã iii chá'c dtu giá thành các 
cu3c ttâu giá càng loii tài san vái tài san dr kiên du'a 
ra etâu giá có má'c chênh lch trung bInh gifra gid 
tráng ctâu giá so vó'i giá klu3'i diem (To chá'c dâu giá tài 
san 1it kê tat cà các cu3c dáu giá tài san dd thrc hin. 
Ngu'ô'i có tài san không yêu câu n3p bàn chInh hoc 
bàn sao hp dông) 
Clii ch9n châm diem m3t trong các tiêu chI 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 hoc 2.5 

10 10 

2.1 Du'ài 20% (bao gm tru'&ng hcip khóng có chênh lch) 10 10 

2.2 Tit 20%) dEn dwái 40% 

2.3 T1 40% dEn du'ó'i 70% 

2.4 Ti70%dEndwói100% 

2.5 TIr100%tràlên 

3 

Th&i gian hort d3ng trong linh vrc ctiu giá tài san tInh 
ta' thô'i diem có Quyêt djnh thành 1p hoc du'.rc cap 
Giây dàng kj5hort 1t3ng (Giây cháiig nhin dàng k35 
kinh doanh dôi vó'i doanh nghip dâu giá tài san du'ic 
thành lIp trithc ngày LuIt Dâu giá tài san có hiu lrc) 
Clii ch9n châm diem m3t trong các tiêu chi 3.1, 3.2 
ho c 3.3 

3 

3.1 DithiO3nàm 3 

3.2 TI' 03 nàm dEn dithi 05 nám 

3.3 TfcO5nämtró'lên 5 

4 
So hring dtu giá viên càa tá chá'c dâu giá tài san 
Clii ch9n châm diem m3t trong các tiêu chI 4.1, 4.2 
ho 4.3 

1 2 



4 

So 
TT 

NQI DUNG 

Cong ty 
dâu giá 

Hçrp danh 
Vinh 
Hu'ng 

Trung tam 

dlch  vi 
ban du 

giá-S&Tir 
pháp 

4.1 01 dá'u giá viên 1 

4.2 Tic 02 dé'n dtcói 05 dáu giá viên 2 

4.3 Tic 05 dá'u giá viên tr& len 

Kinh nghim hành ngh cüa dáu giá viên cüa ti chá'c 
dâu giá tài san (Tinh tic thôi diem du'ç'c cap The dâu 
giá viên theo Nghj djnh so 05/2005/ND-CF ngày 
18/01/2005 cüa Chmnh phü ye ban dâu giá tài san hoc 
dáng kj danh sách dãu giá viên 4i So Tu' pháp theo 
Nghj dnh so 1 7/2010/ND-CF ngày 04/3/2010 cfla 
ChInh phü ye ban dâu giá tài san hoc The dâu giá 
viên theo Lufl Dáu giá tài san) 
Clii chQn châm diem m3t trong các lieu c/up 5.1, 5.2 
ho 5.3 

3 

5 1 
• 

Khóng có dâu giá viên có thai gian hành nghê tic 03 nám 
trà len 

5 2 
• 

Tic 01 den 02 dâu giá viên Co thai gian hành nghê tic 03 
námtr&lên 3 3 

• 
Tic 03 dáu giá viên tth len cO th&i gian hành ngh tic 03 
nám tr& len 

6 

N3p thuE thu nhip doanh nghip hoc dóng gop vào 
ngân sách Nhà nithc trong nám trithc lien kê, tnt thuê 
gid tn gia tang 
Clii ch9n châm diem m3t trong cOc tiêu chI 6.1, 6.2, 6.3 
ho 6.4 

0 3 

6.1 Dithi 50 triu dng 

6.2 Tic 50 triçu dng dé'n dithi 100 triu dông 3 

6.3 TIc 100 triu dng dIn dithi 200 triu dcng 

6.4 TIc 200 triu dóng ti-& len 

7 
D3i ngü nhân viên lam vic theo hip thng lao d3ng 
Chi ch9n châm diem m3t trong các lieu chI 7.1 hoc 
7.2 

3 

• 
Dithi 03 nhán viên (bao gm tru'Oiig hcrp khóng cO nhán 
viên nao) 



CHIHUY TRIJNG 
t:N 

5 

So 
TT 

NQI DUNG 

Cong ty 

dâu giá 
Hçrp danh 

Vinh 
Hwng 

Trung tam 

djch vi 
ban du 

giá- SO'Ttr 
pháp 

7.2 Tic 03 nhán viên Ira len 3 3 

8 
Co ngwô'i tIp sr hành ngh trong t chá'c ctiJu giá tài 
san trong nám tru'óc lien k hoc nám n3p ho so clang 
kj tham gia lra ch9n 

0 1 

Thu lao dlch  vij du giá, chi phi du giá tài san phü hçip 
Ghich9n châm diem m3t trong các tiêu chul, 2 hoc 3 

1 Bcngmá'c thà lao djch v diu giá theo quy djnli cüa 
BQ Tai chinh 

2 

Gidm dwói 20% má'c ti cIa (ha lao djch vi du giá 
(không dp ding ctôi vó'i má'c thà lao phân tram trên 
phân chênh lch giá trj tài san theo giá tráng dâu gid 
vol giá khOi diem theo quy ctjnh cüa B3 Tài chInh) 
Gidm tIc 20% trö len má'c ti cia (ha lao djch vy ctlu giá 
(kliông áp dyng a'ôi vOl micc (ha lao phân tram trên 
phân chênh lch giá trj tài san theo giá tráng dâu giá 
vOl giá khO'i diem theo quy cijnh cüa B5 Tài chInh) 
Tiêu chI khác phil hqp vói tài san Clan giá do ngtrbi có 
tài san dâu giá quyêt djnh 

Tong so diem: 70 77 

Noinhin: 
- Trung tam dâu giá tài san; 
- Cong ty dâu giá hçTp danh Vinh Hung; 
-SâTupháp; 
- Sà Tài chInh; 
- Luu: VT, Phàng PCMT&TP.H06. 

DaitáNinhVänllçrp 
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