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Số:  259/TTPTQĐ 

V/v thông báo kết quả đánh giá hồ sơ chọn 

đơn vị tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng 

đất đối với 06 lô đất tại Khu quy hoạch dân 

cư thuộc Trung tâm cụm xã Nhị Hà, xã Nhị 

Hà, huyện Thuận Nam 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thuận Nam, ngày 26  tháng 8 năm 2021 

 

                                   Kính gửi: 

                                                   - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước; 

              - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản; 

                                                   - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh. 
 

Ngày 09/8/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất có Thông báo số 42/TB-

TTPTQĐ việc lựa chọn đơn vị tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 

06 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư thuộc Trung tâm cụm xã Nhị Hà, xã Nhị Hà, 

huyện Thuận Nam. Đến hết ngày 20/8/2021 có 03 đơn vị (Cty Đấu giá hợp danh 

Vạn Thiên Phước, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản-Sở Tư pháp Ninh Thuận 

và Cty Đấu giá hợp danh Việt Linh) gửi hồ sơ đăng ký tham gia về Trung tâm 

Phát triển quỹ đất huyện; 

Ngày 23/8/2021, tại Văn phòng Trung tâm Phát triển quỹ đất Tổ tư vấn 

xây dựng hồ sơ và đánh giá hồ sơ để lựa chọn đơn vị tổ chức cuộc đấu giá quyền 

sử dụng đất, chủ trì cuộc họp Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất (Tổ 

trưởng), tham gia cuộc họp có Phó phòng Tài nguyên và Môi trường (Tổ phó), 

đại diện Phòng Tư Pháp (Tổ viên), UBND xã Nhị Hà (Tổ viên) tiến hành kiểm 

tra niêm phong, cắt phong bì hồ sơ của Cty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, 

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản-Sở Tư pháp Ninh Thuận và Cty Đấu giá hợp 

danh Việt Linh (Biên bản đánh giá hồ sơ). Sau khi đánh giá hồ sơ của các thành 

viên tham gia, Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo kết quả cụ thể như sau:  

 

Stt Tên đơn vị 

Tiêu chí bắt 

buộc 

Tiêu chí chấm 

điểm 
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01 
C ty Đấu giá hợp danh 

Vạn Thiên Phước 
Đạt 84 

 

02 
Trung tâm Dịch vụ 

Đấu giá tài sản 
Đạt 84 

 

03 
Cty Đấu giá hợp danh 

Việt Linh 
Đạt 78 
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 Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước và Trung tâm Dịch vụ Đấu 

giá tài sản có điểm cao bằng nhau. Tuy nhiên Công ty Đấu giá hợp danh Vạn 

Thiên Phước hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trình bày, cấu trúc, thể thức tiêu chí 

bắt buộc, tiêu chí chấm điểm (các mục, hạng mục,…) đạt yêu cầu những tiêu chí 

Tổ tư vấn đưa ra, thuận lợi việc chấm điểm; 

Căn cứ kết quả điểm chấm và trình bày, cấu trúc, thể thức hồ sơ đăng ký 

tham gia đấu giá thuận lợi việc chấm điểm. Các thành viên tham gia đánh giá hồ 

sơ chọn đơn vị tổ chức cuộc đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất chọn đơn vị 

Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước tổ chức cuộc đấu giá quyền sử 

dụng đất đối với 06 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư thuộc Trung tâm cụm xã 

Nhị Hà, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam. 

 Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đề nghị Công ty Đấu giá hợp danh 

Vạn Thiên Phước dự thảo Hợp đồng thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng 

đất (Nội dung theo Khoản 3, Điều 10 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-

BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư 

pháp)./. 

                  

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- Cổng TTĐT quốc gia ĐGTS; 

- UBND huyện (B/cáo); 

- Lưu: VT.                                                                 

              

GIÁM ĐỐC    

 

 

 

Lê Xuân Thân  
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