
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢNG XƢƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-UBND Quảng Xương,  ngày       tháng      năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

 V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là QSD đất ở cho hộ gia đình, cá nhân 

(QSD đất ở tại xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa) 

 

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương thông báo về việc lựa chọn tổ chức 

đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân (QSD đất ở tại xã 

Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) với các nội dung sau: 

1. Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, ngƣời có tài sản đấu giá: 

1.1. Cơ quan có tài sản đấu giá: 

- Tên cơ quan có tài sản đấu giá: UBND huyện Quảng Xương 

- Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. 

1.2. Đơn vị đƣợc giao tổ chức thực hiện việc đấu giá: 

- Tên đơn vị: Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Quảng Xương. 

- Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. 

2. Tài sản, số lƣợng, chất lƣợng của tài sản đấu giá: 

2.1. Tên tài sản:  

- Quyền sử dụng đất tại MBQH số 35 UB/TN-MT ngày 26/4/2018; MBQH 

kèm theo quyết định số 5146/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 thuộc xã Quảng 

Thạch, huyện Quảng Xương. 

2.2. Số lƣợng: 

- Tổng diện tích đất tổ chức đấu giá là 7.803,9 m
2
, gồm 51 lô đất. 

2.3. Chất lƣợng: 

- Dự kiến tiền sử dụng đất tối thiểu thu được là: 35.141.000.000  đồng (Ba 

mươi lăm tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng 

chẵn). 

2.4. Địa điểm, vị trí: 



Các lô đất đưa ra đấu giá tại MBQH số 35 UB/TN-MT ngày 26/4/2018; 

MBQH kèm theo quyết định số 5146/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 thuộc xã 

Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, có giới hạn như sau: 

- MBQH số 35 UB/TN-MT ngày 26/4/2018: 

+ Phía Đông:  Giáp khu dân cư. 

+ Phía Tây:  Giáp đường giao thông. 

+ Phía Nam:  Giáp khu dân cư. 

+ Phía Bắc:  Giáp khu dân cư. 

- MBQH kèm theo quyết định số 5146/QĐ-UBND ngày 25/9/2020: 

+ Phía Đông:  Giáp đường giao thông và UBND xã. 

+ Phía Tây:  Giáp khu dân cư hiện trạng. 

+ Phía Nam:  Giáp khu dân cư. 

+ Phía Bắc:  Giáp đường giao thông. 

3. Mục đích, hình thức giao đất, thời gian sử dụng đất: 

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở; 

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức 

đấu giá quyền sử dụng đất; 

- Thời gian sử dụng đất: Lâu dài. 

4. Hình thức đấu giá:  

- Đấu giá theo 01m
2
 đất để tính QSD đất tại MBQH khu dân cư xã Quảng 

Thạch, huyện Quảng Xương (MBQH số 35 UB/TN-MT ngày 26/4/2018; 

MBQH kèm theo quyết định số 5146/QĐ-UBND ngày 25/9/2020  thuộc Xã 

Quảng Thạch, huyện Quảng Xương) để làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân. 

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên. 

- Đấu giá theo hình thức gián tiếp, đấu 01 (một) vòng duy nhất, với nội 

dung như sau: 

+ Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu 

trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố 

giá; được tổ chức đấu giá tài sản giới thiệu từng tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi 



điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham 

gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá. 

- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo 

mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả 

giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được tổ chức đấu 

giá tài sản bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết 

thời hạn nhận phiếu. 

+ Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, đấu giá viên điều 

hành cuộc đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; đọc Quy chế cuộc đấu 

giá; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người 

tham gia đấu giá; công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về. 

+ Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá mời ít nhất một người tham gia đấu 

giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác 

về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu. 

+ Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá mời ít nhất một người tham gia đấu 

giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phiếu trả giá; tiến hành bóc từng phiếu trả 

giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố từng phiếu trả giá, 

phiếu trả giá cao nhất và công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng 

đấu giá. 

+ Lô đất có người trúng đấu giá là lô đất phải có tối thiểu hai phiếu trả giá 

bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm. 

- Trường hợp có từ 02 khách hàng trở lên trả giá cao nhất bằng nhau. Đấu 

giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra 

người trúng đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng (Mức giá cho vòng 

đấu giá bổ sung là 1% cộng với mức giá trả cao nhất của vòng 1). Nếu có người 

trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn 

thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá. 

5. Giá khởi điểm để đấu giá: 

- Theo Quyết định số 7092/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND huyện 

Quảng Xương về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá QSD đất tại MBQH 

số 35 UB/TN-MT ngày 26/4/2018; MBQH kèm theo quyết định số 5146/QĐ-

UBND ngày 25/9/2020 thuộc xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, cụ thể như 

sau: 



Stt Tên Lô số Tên MBQH 

Diện 

tích 

1 Lô 

Số 

Lô 

 Tổng 

diện tích  

 Giá đề xuất 

(đồng/m2)  

 Thành tiền 

(đồng)  

1 Lô 1 

MBQH số 35 

UB/TN-MT 

ngày 26/4/2018 

141 1 141,0 12.000.000 1.692.000.000 

2 Lô 2 134 1 134,0 12.000.000 1.608.000.000 

3 Lô 3 127 1 127,0 12.000.000 1.524.000.000 

4 Lô 4 131 1 131,0 12.000.000 1.572.000.000 

5 Lô 5 133 1 133,0 12.000.000 1.596.000.000 

6 
Từ lô CL:02 

tới lô CL:05 

MBQH kèm 

theo Quyết 

định số 

5146/QĐ-

UBND ngày 

25/9/2020 

150 4 600,0 4.000.000 2.400.000.000 

7 
Từ lô CL:07 

tới lô CL:10 
171 4 684,0 3.000.000 2.052.000.000 

8 
Lô CL:06 và 

lô CL:11 
170,5 2 341,0 4.800.000 1.636.800.000 

9 
Từ lô CL:12 

tới lô CL:17 
150 6 900,0 4.000.000 3.600.000.000 

10 Lô CL:18 169,5 1 169,5 4.000.000 678.000.000 

11 
Từ lô CL:22 

tới lô CL:24 
186 3 558,0 3.000.000 1.674.000.000 

12 Lô CL:25 200 1 200,0 4.000.000 800.000.000 

13 Lô CL:26 145,9 1 145,9 4.000.000 583.600.000 

14 
Từ lô CL:27 

tới lô CL:35 
150 9 1.350,0 4.000.000 5.400.000.000 

15 
Lô CL:36 và 

lô CL:37 
145,5 2 291,0 4.800.000 1.396.800.000 

16 
Lô CL:38 và 

lô CL:39 
150 2 300,0 4.000.000 1.200.000.000 

17 
Từ lô CL:40 

tới lô CL:42 
120 3 360,0 3.000.000 1.080.000.000 

18 Lô CL:43 155 1 155,0 2.400.000 372.000.000 

19 Lô CL:44 145,5 1 145,5 3.600.000 523.800.000 

20 
Từ lô CL:45 

tới lô CL:49 
150 5 750,0 4.000.000 3.000.000.000 

21 Lô CL:50 188 1 188,0 4.000.000 752.000.000 

Tổng cộng  51 7.803,9  35.141.000.000 



- Mức tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước phải nộp, cụ 

thể như sau: 

Stt Tên lô Tên MBQH 

Tiền mua hồ 

sơ tham gia 

đấu giá 

(đồng/hồ sơ) 

Tiền 

đặt trƣớc 

(đồng/hồ sơ) 

1 Lô 1 

MBQH số 35 

UB/TN-MT ngày 

26/4/2018 

500.000 338.000.000 

2 Lô 2 500.000 321.000.000 

3 Lô 3 500.000 304.000.000 

4 Lô 4 500.000 314.000.000 

5 Lô 5 500.000 319.000.000 

6 
Từ lô CL:02 tới lô 

CL:05 

MBQH kèm theo 

Quyết định số 

5146/QĐ-UBND 

ngày 25/9/2020 

500.000 120.000.000 

7 
Từ lô CL:07 tới lô 

CL:10 
500.000 102.000.000 

8 Lô CL:06 và lô CL:11 500.000 163.000.000 

9 
Từ lô CL:12 tới lô 

CL:17 
500.000 120.000.000 

10 Lô CL:18 500.000 135.000.000 

11 
Từ lô CL:22 tới lô 

CL:24 
500.000 111.000.000 

12 Lô CL:25 500.000 160.000.000 

13 Lô CL:26 500.000 116.000.000 

14 
Từ lô CL:27 tới lô 

CL:35 
500.000 120.000.000 

15 Lô CL:36 và lô CL:37 500.000 139.000.000 

16 Lô CL:38 và lô CL:39 500.000 120.000.000 

17 
Từ lô CL:40 tới lô 

CL:42 
200.000 72.000.000 

18 Lô CL:43 200.000 74.000.000 

19 Lô CL:44 500.000 104.000.000 

20 
Từ lô CL:45 tới lô 

CL:49 
500.000 120.000.000 

21 Lô CL:50 500.000 150.000.000 

6. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:  

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá; 

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; 



- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Có tối thiểu 

01 đấu giá viên, có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản 

là quyền sử dụng đất; 

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp: Thực hiện theo Thông 

tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 và thông tư số 48/2015/TT-BTC ngày 

15/5/2017 của Bộ Tài chính (Mức thù lao dịch vụ đấu giá sử dụng để đánh giá 

không bao gồm phần giá trị 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất 

theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm quy định tại phụ lục số 02 ban hành 

kèm Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính; giá trị 1% 

trên phần chênh lệch này được cộng khi ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản); 

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố; 

- Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá tài sản: Bản sao chứng 

thực quyết định thành lập, đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động, có 

ngành nghề kinh doanh phù hợp theo quy định của pháp luật, hồ sơ kê khai năng 

lực của đội ngũ đấu giá viên, nhân viên của tổ chức đấu giá tài sản. 

7. Phƣơng pháp đánh giá để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 

- Sử dụng phương pháp chấm điểm cho từng tiêu chí theo thang điểm 10 để 

đánh giá. Tổ chức đấu giá tài sản được chọn là tổ chức có tổng điểm cao nhất 

trong số các tổ  chức nộp hồ sơ tham gia. Trường hợp có từ 2 tổ chức đấu giá tài 

sản trở lên có cùng tổng điểm cao nhất thì Phòng Tài nguyên-Môi trường xem 

xét, trình người có thẩm quyền quyết định lựa chọn. 

- Giải quyết kiến nghị, thắc mắc: Căn cứ theo quy định của Luật đấu giá và 

Luật đấu thầu. 

8. Thành phần hồ sơ nộp đăng ký tham gia: 

- Đơn đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản (bản chính) (kèm theo 

phương án đấu giá). 

- Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực, hồ sơ chứng minh cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, chứng minh năng lực, kinh nghiệm, uy tín của tổ chức đấu giá tài sản. 

9. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 

- Trong thời hạn 3 ngày làm việc (kể từ ngày đăng thông báo trên trang 

thông tin điện tử của huyện và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá). 

Chỉ nhận hồ sơ trong giờ hành chính. 

- Địa điểm: Tại Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Quảng Xương. (Địa 

chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa). 

- Hồ sơ đã nộp để đăng lý tham gia không được hoàn trả lại. 



Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương thông báo để các tổ chức đấu giá tài 

sản được biết để đăng ký tham gia./.  

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND huyện (b/c);                                                   

- Các PCT UBND huyện; 

- Cổng TT điện tử UBND huyện; 

- Cổng TT điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; 

- Các cá tổ chức, đơn vị liên quan; 

- Lưu VT, TNMT.                                                                              

                                                                 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH                                   

PHÓ CHỦ TỊCH 
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