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Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 56 Luật Bán đấu giá tài sản năm 2016;
Căn cứ Quyết định số: 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Gia Lai “Về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử
dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Gia
Lai”;
Căn cứ Quyết định số: 1514/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 “V/v phê duyệt quỹ
đất đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai năm
2019”;
Căn cứ Quyết định số: 1974/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND huyện
“V/v Phê duyệt phương án đấu giá và Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất tại xã
Đak Ta Ley và xã Đak Djrăng”;
Căn cứ Quyết định số: 2833/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện
Mang Yang ‘V/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà
nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại xã Đak Ta Ley và xã Đak Djrăng”.
Phòng Tài nguyên và Môi trường thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá
chuyên nghiệp, cụ thể như sau:
1. Đơn vị có tài sản:
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Địa chỉ:
Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.
2. Tài sản đấu giá:
2.1. Quyền sử dụng đất tại xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.
Tổng diện tích: 1.350 m2; Tổng giá trị giá khởi điểm: 456.900.000 đồng.
2.2. Quyền sử dụng đất tại xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.
Tổng diện tích: 23.129 m2; Tổng giá trị giá khởi điểm: 5.319.670.000 đồng.
3. Tổng giá trị giá khởi điểm: 5.776.570.000 đồng.
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
- Cơ sở vật chất: Có bản cam kết về cơ sở vật chất đủ điều kiện tổ chức đấu
giá.
- Có phương án bán đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá:
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+ Có tối thiểu 02 đấu giá viên, có đầy đủ bản sao chứng chỉ hành nghề đấu giá,
thẻ đấu giá viên theo quy định.
+ Đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có tối thiểu 03 hợp đồng đã bán đấu
giá thành.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của
pháp luật.
- Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận
đầu tư hoặc Quyết định thành
- Các cam kết khác (nếu có).
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ ngày
01/10/2019, tại phòng Tài nguyên và Môi trường (theo giờ hành chính).
Số điện thoại liên hệ: 0269.6557.999
Hồ sơ gồm: - 01 đơn xin nhận thầu;
- 01 bộ hồ sơ năng lực.
6. Thời gian đóng hồ sơ: 17 giờ ngày 01/10/2019.
7. Hình thức hồ sơ: Hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ và được niêm phong.
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang thông báo để các tổ chức
đấu giá tài sản biết tham gia dự thầu thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên
địa bàn huyện Mang Yang./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Các tổ chức đấu giá tài sản;
- UBND huyện (thay b/c);
- Phòng TC-KH;
- Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai;
- Trang thông tin điện tử Sở TN.MT;
- Trang thông tin điện tử huyện Mang Yang;
- Lưu TNMT.
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