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Kỳ Sơn, ngày     tháng 11năm 2021 

 
 

THÔNG BÁO 
Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản 26 lô đất ở tại  

khối 4 – thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An 
 

 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT/BTNMT-BTP ngày 

04/4/2015 của Bộ Tài nguyên môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức 

đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; 

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

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

giá tài sản; Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 sửa đổi, bố sung 

một số điều Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù 

lao dịch vụ đấu giá tài sản quy định tại Luật Đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND 

tỉnh Nghệ An 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 tỉnh Nghệ An; Quyết định số 

07/2021/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018ban 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 

tỉnh Nghệ An; 

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND huyện 

Kỳ Sơn về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất tại 

Khối 4, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; 

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND huyện 

Kỳ Sơn về việc phê duyệt giá đất cụ thể, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử 

dụng đất ở tại khối 4, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn; 

Căn cứ Thông báo số 146/TB-UBND, ngày 28/10/2021 của UBND huyện 

Kỳ Sơn về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

Căn cứ Biên bản họp Tổ tư vấn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 

19/11/2021 của Tổ tư vấn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản huyện Kỳ Sơn về việc 

đánh giá hồ sơ năng lực và tư vấn lựa chọn đơn vị đấu giá thực hiện cuộc đấu 

giá 26 lô đất ở tại khối 4 – thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. 
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Sau khi xem xét, đánh giá, chấm điểm hồ sơ của 04 đơn vị đăng ký 

tham gia: 

1. Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA: Địa chỉ: số 157, đường Lê 

Lợi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Đạt 93 điểm. Các tiêu chí chưa đạt điểm tối đa: 

tiêu chí số 3 (Lý do: Thời gian hoạt động đấu giá tài sản ở mức 5 – 10 năm; 

trung bình cộng thời gian hành nghề của đấu giá viên trên 04 năm và dưới 06 

năm). 

Đề xuất mức thù lao dịch vụ đấu giá là 72% so với mức Thông tư quy 

định. 

2. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An: Địa chỉ: Số 02, đường 

Trần Huy Liệu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Đạt 93 điểm. Các tiêu chí chưa đạt 

điểm tối đa: tiêu chí 6.2 (không cung cấp được đầy đủ tài liệu minh chứng việc 

thực hiện chế độ báo cáo theo quy định trong năm 2019 và 2020); tiêu chí số 5.1 

và 2.5 (Lý do: phương án đấu giá chưa khả thi, hiệu quả (chưa xây dựng được 

giải pháp tiếp nhận phiếu trả giá thông qua đường bưu chính; đưa ra mức tiền 

đặt trước chưa phù hợp với quy định hiện hành); hệ thống camera di động để 

giám sát tại cuộc đấu giá lưu động dưới 10 mắt). 

 Đề xuất mức thù lao dịch vụ đấu giá 75% so với Thông tư quy định về 

thù lao dịch vụ đấu giá tài sản. 

3. Công ty đấu giá hợp danh Quang Minh: Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà 

Tùng Anh, km2, Đại lộ Lê Nin – Nghi Phú – TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Đạt 83 

điểm. Các tiêu chí chưa đạt điểm tối đa: tiêu chí: 2.1, 3.1, 5.1, 1.2 (Lý do: Trụ sở 

làm việc ở mức từ 200m2 
–400m2; thời gian hoạt động đấu giá tài sản ở mức 

dưới 10 năm; phương án đấu giá chưa khả thi, hiệu quả (chưa xây dựng được 

giải pháp tiếp nhận phiếu trả giá thông qua đường bưu chính); đơn vị có 01 đấu 

giá viên). 

Đề xuất mức thù lao dịch vụ đấu giá 79% so với Thông tư quy định về thù 

lao dịch vụ đấu giá tài sản. 

4. Công ty đấu giá hợp danh An Trà My: Địa chỉ: đường Nguyễn Tất 

Thành, TDP Tân Ngọc, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. 

Đạt 67 điểm. Các tiêu chí chưa đạt điểm tối đa: tiêu chí số 6 (Lý do: Trong năm 

2021 đã bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đấu giá; không trình 

được tài liệu minh chứng về thực hiện chế độ báo cáo theo quy định trong năm 

2019 và 2020); tiêu chí: 5.1, 3.1 và 1.2 (Lý do: phương án đấu giá chưa khả thi, 

hiệu quả (chưa xây dựng được giải pháp tiếp nhận phiếu trả giá thông qua 

đường bưu chính); có thời gian hoạt động đấu giá dưới mức 05,10 và 15 năm; có 

01 đấu giá viên (theo phụ lục của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Thông báo số 

4186/TB-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). 
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Đề xuất mức thù lao dịch vụ 79% so với Thông tư quy định về thù lao 

dịch vụ đấu giá tài sản. 

 UBND huyện Kỳ Sơn thông báo đơn vị được lựa chọn để tổ chức cuộc 

đấu giá tài sản 26 lô đất ở tại khối 4 – thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, 

tỉnh Nghệ An, như sau: 

 - Tên đơn vị: Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA. 

 - Địa chỉ: số 157, đường Lê Lợi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra thông báo, đề nghị Công 

ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA liên hệ với UBND huyện Kỳ Sơn (Qua 

Phòng Tư pháp) để ký kết Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; (để b/c) 
- Cổng thông tin điện tử Kỳ Sơn; 
- Cổng thông tin điện tử quốc gia     (đăng tải) 
về đấu giá tài sản; 
- Tổ chức ĐGTS có tên trên; (để biết) 
- Lưu:VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Thò Bá Rê 
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