UBND TỈNH BẮC KẠN
SỞ TÀI CHÍNH
Số:

182 /TB-STC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Kạn, ngày 15 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá tài sản
trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu trụ sở Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch và Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 45/2017/TT-BTC ngày
12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật
đấu giá tài sản; số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 về sửa đổi bổ sung một
số điều của thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao
dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; số 48/2017/TTBTC ngày 15/5/2017 quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh
Bắc Kạn về việc bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
khu trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 2290/QĐ- UBND ngày 30/9/2021 của UBND thành
phố Bắc Kạn về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500
khu đất đầu giá quyền sử dụng đất trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và
Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh
Bắc Kạn về việc phê duyệt phương án bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển
nhượng quyền sử dụng đất trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đoàn
Nghệ thuật dân tộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh
Bắc Kạn về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển
nhượng quyền sử dụng đất trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đoàn
Nghệ thuật dân tộc tỉnh;
Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài
sản như sau:
1.Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:
- Tên đơn vị: Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn
- Địa chỉ: Số 11, đường Trường Chinh, tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố
Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản, giá khởi điểm của tài sản:
- Tên tài sản: Khu trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đoàn Nghệ
thuật dân tộc tỉnh.
- Giá khởi điểm: 84.936.000.000 đồng (Tám mươi tư tỷ, chín trăm ba mươi
sáu triệu đồng).
Chi tiết như sau:
DANH MỤC

TT
I

Danh mục loại đất

1

Đất thương mại, dịch vụ thuê 50 năm trả
tiền một lần (bám 2 mặt đường Trường
Chinh và Võ Nguyên Giáp)

2

Đất ở tại đô thị

2.1

DIỆN
TÍCH
(m2)

ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

THÀNH TIỀN
(VNĐ)
79.601.968.040

1.471,1

24.406.400

35.904.255.040

752,1

26.300.000

19.780.230.000

110,0

28.930.000

3.182.300.000

1.126,3

18.410.000

20.735.183.000

1.988,4

Đất ở tại đô thị bám đường Võ Nguyên
Giáp ( từ ô 01- ô 06)

Lô 07 (một mặt bám đường Võ Nguyên
2.1,1 Giáp, một mặt ngõ, đất giao thông nội
bộ, cây xanh)
2.2

Đất ở tại đô thị vị trí 2 đường Võ
Nguyên Giáp (từ ô 08 - ô 16)

II

Tài sản gắn liền với đất

1

Nhà làm việc cấp II xây 04 tầng

2

Nhà rạp

3

Nhà làm việc cấp 4 (10 gian)

4

Nhà làm việc cấp 4 (5 gian)

5

Nhà làm việc cấp 4 (3 gian)

6

Nhà để xe ô tô làm kho (2 gian)

7

Nhà để xe ô tô

5.333.918.340
1.252,0

2.476.320

3.100.352.640

1.343,0

776.400

1.042.705.200

150,0

3.282.120

492.318.000

105,0

3.099.780

325.476.900

140,0

1.935.600

270.984.000

32,0

2.735.100

87.523.200

24,0

606.600

14.558.400

TỔNG CỘNG
LÀM TRÒN

84.935.886.380

84.936.000.000
Bằng chữ: Tám mươi tư tỷ, chín trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn./.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Các tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại
khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các tiêu chí khác quy định
cụ thể gồm 2 tiêu chí bắt buộc và chấm điểm như sau:
Gồm 02 tiêu chí là Bắt buộc và Chấm điểm:
- Tiêu chí bắt buộc: Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng đầy đủ toàn bộ
các tiêu chí bắt buộc mới được đưa vào danh sách đánh giá chấm điểm. Trường
hợp không đạt một trong các tiêu chí bắt buộc thì đánh giá không đạt và bị loại;
- Tiêu chí chấm điểm:
+ Tối thiểu phải đạt 80 điểm mới được xét chọn. Tổ chức đấu giá tài sản có
tổng điểm cao nhất và không có tiêu chí nào bị đánh giá 0 điểm được lựa chọn.
+ Trường hợp có nhiều đơn vị được đánh giá có tổng điểm cao nhất và
bằng nhau thì ưu tiên tổ chức đấu giá tài sản đạt tiêu chí cao hơn theo thứ tự:
Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Năng lực kinh nghiệm, uy tín; Thù lao dịch
vụ đấu giá tài sản thấp nhất.
* Tiêu chí bắt buộc:
STT
Yêu cầu
1 Có tên trong danh sách ĐGTS do Bộ tư pháp công bố
2 Có phương án đấu giá
Có tài khoản sử dụng trên cổng thông tin điện tử Quốc
3
gia về đấu giá tài sản

Bắt buộc
X
X
X

* Tiêu chí chấm điểm:
STT

Tiêu chí đánh giá

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết (tối đa 15
điểm)
Quy mô hoạt động của tổ chức ĐGTS:
- Có trụ sở tại Bắc Kạn: 05 điểm;
1.1 - Không có trụ sở tại Bắc Kạn nhưng có cơ sở, chi
nhánh tại Bắc Kạn: 03 điểm;
- Không có văn phòng, chi nhánh tại Bắc Kạn: 0 điểm.
Trang thiết bị tối thiểu:
- 05 máy tính: 01 điểm;
- 01 máy chiếu: 01 điểm;
1.2 - 02 máy in: 01 điểm;
- Có hệ thống Camera giám sát tại trụ sở: 02 điểm.
Trường hợp thiếu mỗi thiết bị sẽ giảm trừ theo số điểm
tương ứng.
Có hội trường để thực hiện ĐGTS:
- Diện tích >200m2: 05 điểm
1.3
- 200m2>diện tích>100m2: 03 điểm
- 100m2>diện tích>50m2: 02 điểm

Điểm tối
Điểm
đa chi
tối đa
tiết

1

15

05

05

05

2
2.1
2.2
2.3
2.4
3

3.1

3.2

3.3

3.4

4

5

- Diện tích <50m2 hoặc không có hội trường: 0 điểm
Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (tối đa 20 điểm)
Phương án phù hợp quy định của pháp luật, đảm bảo
khả thi, hiệu quả.
Trong phương án có kế hoạch đấu giá phù hợp với quy
định và đảm bảo tiến độ
Phương án đấu giá đề xuất được cách thức bảo mật
thông tin, chống thông đồng và dìm giá;
Phương án xây dựng thực hiện đảm bảo an toàn, ninh
trật tự cho cuộc đấu giá;
Năng lực, kinh nghiệm, uy tín (tối đa 45 điểm)
Kinh nghiệm hoạt động:
- Hoạt động từ 10 năm: 15 điểm
- Hoạt động từ 05 đến 10 năm: 08 điểm
- Hoạt động từ 03 đến 05 năm: 05 điểm
- Hoạt động dưới 03 năm: 03 điểm
Số lượng đấu giá viên:
- Từ 5 đấu giá viên trở lên: 10 điểm
- Từ 02 đến 04 đấu giá viên: 06 điểm
- 01 đấu giá viên: 03 điểm
Năng lực kinh nghiệm đấu giá viên:
- Tất cả các đấu giá viên có chứng chỉ từ 4 năm trở lên:
15 điểm
+ Mỗi đấu giá viên có chứng chỉ từ 3 đến dưới 4 năm
trừ đi 1 điểm;
+ Mỗi đấu giá viên có chứng chỉ từ 1 đến dưới 3 năm
trừ đi 3 điểm
- Tất cả các đấu giá viên có chứng chỉ dưới 1 năm: 0
điểm
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp:
- Đã mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho 100%
Đấu giá viên: (5 điểm);
- Đã mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho từ
50% đến dưới 100% đấu giá viên: (3 điểm);
- Đã mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho dưới
50% Đấu giá viên (2 điểm);
- Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho
Đấu giá viên: (0 điểm)
Thù lao dịch vụ đấu giá tài sản (tối đa 10 điểm)
- Thù lao thấp hơn mức tối đa tại Thông tư số
108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020
- Thù lao bằng với mức tối đa tại thông tư số
108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020
- Thù lao cao hơn mức tối đa tại Thông tư số
108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020
Tiêu chí khác (tối đa 10 điểm)

20
05
05
05
05
45

15

10

15

05

10
10
8
0
10

Tỷ lệ tổng giá bán thành so với tổng giá khởi điểm của
tài sản đấu giá của năm 2020 (Có số liệu chứng minh)
- Tỷ lệ tổng giá bán thành tăng hơn so với tổng giá khởi
điểm đạt trên 50%: 10 điểm;
- Tỷ lệ tổng giá bán thành tăng hơn so với tổng giá khởi
điểm đạt trên 20% đến 50%: 5 điểm;
- Tỷ lệ tổng giá bán thành tăng hơn so với tổng giá khởi
điểm đạt dưới 20%: 2 điểm
Tổng điểm

10

100

4. Hồ sơ năng lực bao gồm:
- Văn bản đăng ký thực hiện cuộc đấu giá tài sản;
- Hồ sơ năng lực của đơn vị (bao gồm văn bản chứng minh các tiêu chí lựa chọn)
- Phương án tổ chức thực hiện cuộc đấu giá.
- Công văn đăng ký thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản:
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 14 giờ ngày 15/12/2021 đến 16 giờ ngày
22/12/2021.
- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Sở Tài chính tỉnh
Bắc Kạn - Địa chỉ: Số 11, đường Trường Chinh, tổ 4, phường Đức Xuân, thành
phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
Lưu ý: Người nộp hồ sơ cần xuất trình giấy giới thiệu, chứng minh nhân
dân hoặc căn cước công dân. Những tổ chức không được thông báo kết quả
được hiểu là không được lựa chọn và không hoàn trả lại các hồ sơ không được
lựa chọn.
Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản biết và
đăng ký tham gia./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Cổng thông tin điện quốc gia về đấu giá tài sản (BTP) để ;
- Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính;
- Trang thông tin điện tử của tỉnh Bắc Kạn;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLCS, G&TCDN.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Hằng

