UBND TỈNH TRÀ VINH
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
Số: 40 /TB-BQLKKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Trà Vinh, ngày06 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác trữ lượng
vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn K5, tại thị trấn Long Thành,
huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
Căn cứ Công văn số 168/UBND-NN ngày 15/01/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác trữ lượng vật
liệu (cát, đất) tại bãi chứa bùn K5;
Căn cứ Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt
trước đấu giá quyền khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn K5, tại thị
trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh để làm vật liệu xây dựng thông
thường.
Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá
quyền khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn K5, tại thị trấn Long
Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh để làm vật liệu xây dựng thông thường
như sau:
1. Tên và địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:
- Tên đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.
- Địa chỉ: Số 278, Bạch Đằng, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
- Tên tài sản: Quyền khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn K5.
- Số lượng: 01 bãi chứa bùn, diện tích 1.184,54ha và tổng trữ lượng:
1.936.452,93m3 (trong đó trữ lượng cát: 657.189,98m3 và trữ lượng đất (bụi, sét):
1.279.262,95m3).
- Chất lượng tài sản: là cát và đất ở bãi chứa bùn K5 đã xen lẫn vào nhau
dùng để san lấp.
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Giá khởi điểm là 4.085.891.000
đồng (Bốn tỷ không trăm tám mươi lăm triệu tám trăm chín mươi mốt ngàn đồng).
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiêu chí sau:
Là tổ chức đấu giá được thành lập theo quy định của pháp luật.
a. Có sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có văn phòng đấu giá và hệ
thống thông tin phục vụ đấu giá.

b. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
c. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:
- Không bị phản ánh, thưa kiện về tổ chức đấu giá.
- Nộp bản pho to chứng thực 02 hợp đồng đấu giá tài sản/năm: năm 2018,
2019.
d. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định tại
Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính, nhưng tối đa
không vượt quá số tiền 27.140.000 đồng (theo Công văn số 230/STC-HCSN ngày
30/01/2020).
e. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp hoặc Sở
Tư pháp công bố.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
a. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Kể từ ngày đăng
tải thông tin trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế và Công
thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản - Bộ Tư pháp cho đến 11 giờ ngày
11/5/2020 (trong giờ hành chính).
Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (hồ sơ gửi theo đường bưu
điện được tính theo dấu bưu điện trước 11 giờ ngày 11/5/2020).
b. Địa chỉ nộp hồ sơ: Ban Quản lý Khi kinh tế Trà Vinh (Phòng Quản lý
Quy hoạch xây dựng và Tài nguyên môi trường, số điện thoại: 0294.746683), địa
chỉ: Số 278, Bạch Đằng, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Liên hệ: Đ/c Nguyễn Văn Bảy (điện thoại: 0949.187945).
Yêu cầu hồ sơ của các Tổ chức đấu giá tài sản: Phải thể hiện đầy đủ các
nội dung theo yêu cầu của Mục 4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và các
tài liệu kèm theo để chứng minh.
* Lưu ý: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu hoặc Chứng
minh nhân dân. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.
Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh thông báo đến các Tổ chức đấu giá
chuyên nghiệp được biết và đăng ký tham gia./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, QLQHXDTNMT.
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