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 Số:          /STNMT-QLĐĐ 

Về việc tư vấn thực hiện định giá đất cụ 

thể đối với Dự án: Khu nhà ở hỗn hợp 

cao cấp số 7, phía Tây đường Hùng 

Vương, tại xã Bình Kiến, thành phố Tuy 

Hòa 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phú Yên, ngày      tháng 01  năm 2023 

 

  Kính gửi: ...............................................................   
 

Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai thực hiện lựa chọn 
nhà thầu để thực hiện định giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để đấu 

giá quyền sử dụng đất ở đối với Khu đất thực hiện Dự án Khu nhà ở hỗn hợp cao 
cấp số 7, phía Tây đường Hùng Vương tại xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh 

Phú Yên; thông tin về gói thầu cụ thể như sau: 

- Diện tích cần định giá là 6.771,9 m2, loại đất ở nông thôn tại xã Bình Kiến, 

thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; giá gói thầu: 20.984.000 đồng (gửi kèm theo 
các thông tin liên quan đến dự án gồm: Quyết định giao đất, Quyết định đấu giá, 

quyết định phê duyệt phương án đấu giá, chủ trương đầu tư, bản đồ khu đất). 

- Về phương pháp định giá đất: yêu cầu bắt buộc phải thực hiện 02 phương 
pháp định giá đất (gồm phương pháp so sánh trực tiếp và phương pháp thặng dư). 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên thông báo đến các Đơn vị tư 
vấn có năng lực và có chức năng xác định giá đất cụ thể nếu có nhu cầu tham gia 

gói thầu và đảm bảo thực hiện được 02 phương pháp nêu trên thì đề nghị Quý Đơn 
vị khẩn trương, sớm có văn bản xin thực hiện và gửi đến Chi cục Quản lý đất đai 

(tại 62A Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), thời gian gửi văn 
bản chậm nhất là đến hết ngày 11/01/2023. Nếu sau thời gian này, mà Quý Đơn 

vị không có văn bản xin thực hiện thì xem như Quý đơn vị không có nhu cầu. 

Giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đăng Thông báo này lên trang thông 

tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường để các đơn vị trong và ngoài tỉnh biết 
thông tin và tham gia. 

Rất mong sự quan tâm của Quý Đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Công ty CP Thẩm định giá Việt; 
- Công ty CP TĐG và DV Tài chính Đà Nẵng; 
- Công ty CP Thông tin và TĐG Miền Nam; 
- Công ty CP Thông tin và TĐG Tây Nam Bộ; 
- Các Đơn vị tư vấn khác trong và ngoài tỉnh; 
- Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh; 
- GĐ, PGĐ Sở (Đ/c Liêm); 
- Lưu: VT, CCQLĐĐ, HânĐĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
Nguyễn Thanh Liêm 
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