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THÔNG BÁO 

 Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất 

        

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016; 

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ 

Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật 

Đấu giá tài sản; 

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ 

Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2019 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng 

đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 6027/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của 

UBND thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết TL 1:500 lô đất có ký 

hiệu A2-2 thuộc Khu dân cư An Hòa 4, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà; 

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2020 của 

UBND thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của UBND 

quận Sơn Trà; 

Căn cứ Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2020 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng 

đất đối với Khu đất ký hiệu A2-2 Khu dân cư An Hòa 4, phường Nại Hiên Đông, 

quận Sơn Trà; 

Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2020 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quyết định đấu giá quyền sử dụng 

đất đối với Khu đất ký hiệu A2-2 Khu dân cư An Hòa 4, phường Nại Hiên Đông, 

quận Sơn Trà; 

Căn cứ Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2020 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc đính chính Điều 1, Quyết định số 6027/QĐ-

UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê 

duyệt quy hoạch chi tiết TL 1/500 Lô đất có ký hiệu A2-2 Khu dân cư An Hòa 4, 

phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà; 

Căn cứ Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2020 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử 

dụng đất thuê đất trả tiền hàng năm khu đất ký hiệu A2-2 Khu dân cư An Hòa 

tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 



2 

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc 

đấu giá quyền sử dụng đất với nội dung sau: 

I. TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA NGƢỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ 

- Tên của người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố  

Đà Nẵng. 

- Địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Số 106 đường Hoàng Văn Thụ, 

phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

II. TÊN TÀI SẢN, SỐ LƢỢNG, CHẤT LƢỢNG CỦA TÀI SẢN ĐẤU 

GIÁ  

1. Tên, vị trí, diện tích tài sản đấu giá  

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất đối với Khu đất có ký hiệu A2-2 Khu dân 

cư An Hòa 4, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.  

- Vị trí: 04 mặt tiền đường Vân Đồn, đường Nại Thịnh 5, đường Trần 

Thánh Tông và đường Nại Thịnh 7, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng. 

- Diện tích: 9.525,0m
2 

2. Số lƣợng tài sản đấu giá: 01 khu đất 

3. Chất lƣợng tài sản đấu giá 

- Hiện trạng khu đất: đã giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. 

- Tài sản gắn liền trên khu đất: Không có. 

III. GIÁ KHỞI ĐIỂM CỦA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ 

 Giá khởi điểm: 3.148.012.500 đồng/năm (Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm bốn 

mươi tám triệu, không trăm mười hai nghìn, năm trăm đồng trên một năm). 

IV. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CUỘC ĐẤU GIÁ 

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Căn cứ Khoản 4 Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản 01/2016/QH14, tiêu chí 

lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất cụ thể như sau:  

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

loại tài sản đấu giá.  

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.  

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản. 

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp. 

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

bố. 

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá 

quyết định. 
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IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA 

THỰC HIỆN CUỘC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  

1. Thời gian nộp hồ sơ  

Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo này 

(trong giờ hành chính). 

2. Địa điểm nộp hồ sơ  

- Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất thuộc Trung tâm Phát 

triển quỹ đất.  

- Địa chỉ: số 106 Hoàng Văn Thụ, phường Phước Ninh, quận Hải Châu 

thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3818189. 

- Hồ sơ đăng ký tham gia được đóng tập và lập thành 02 bộ gồm:  

+ Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp (Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, 

Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập). 

+ Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. 

+ Hồ sơ năng lực của đơn vị. 

+ Văn bản báo giá thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài sản bỏ 

niêm phong trong phong bì và có dấu niêm phong. 

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị 

và Chứng minh nhân dân. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được 

lựa chọn.  

Trung tâm Phát triển quỹ đất trân trọng thông báo để các Tổ chức đấu giá 

tài sản được biết và đăng ký tham gia./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản - 

Bộ Tư pháp (đăng Website); 

- Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng (đăng 

Website); 

- Trung tâm CNTT Tài nguyên và môi trường thành 

phố Đà Nẵng (để đăng trên Website của Sở Tài 

nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (thay báo cáo); 

- Sở Tư pháp (thay báo cáo); 

- Lưu VT, QL&PTQĐ (Thanh). 

 

 

GIÁM ĐỐC 

                           

 

                           

 

    

 

Đinh Vui 

 


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-07-28T11:28:34+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Đinh Vui<vuid@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-07-28T15:03:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Phát triển Quỹ đất<ttptqd@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-07-28T15:03:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Phát triển Quỹ đất<ttptqd@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-07-28T15:03:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Phát triển Quỹ đất<ttptqd@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-07-28T15:03:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Phát triển Quỹ đất<ttptqd@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




