UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2230 /UBND-TNMT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Châu, ngày 24 tháng 10 năm 2022

V/v trả lại hồ sơ dự thầu tổ chức
đấu giá tài sản theo Công văn số
2110.1/2022/CV-ĐG ngày
21/10/2022 của Công ty đấu giá
hợp danh Đông Á, Hà Nội

Kính gửi: Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á.
Địa chỉ: B36, ngõ 74 Nguyễn Thị Định, phường
Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà
Nội.
Thực hiện Thông báo số 234/TB-UBND ngày 13/10/2022 của UBND
huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La về Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài
sản thực hiện điều hành đấu giá quyền sử dụng đất đối với 79 thửa đất tại 05 khu
dân cư trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
Ngày 19/10/2022, UBND huyện Yên Châu nhận được hồ sơ dự thầu tổ
chức đấu giá đối với tài sản là: Quyền sử dụng 79 thửa đất tại 05 khu dân cư trên
địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La của Công ty đấu giá hợp danh Đông Á,
địa chỉ tại B36, ngõ 74 Nguyễn Thị Định, phường Nhân Chính, Quận Thanh
Xuân, Thành phố Hà Nội, hồ sơ bao gồm:
- Văn bản số 1810/2022/CV-ĐG ngày 18/10/2022 về việc đề nghị tham
gia tổ chức đấu giá tài sản (02 bộ).
- Văn bản số 1810/2022/DT-ĐA ngày 18/10/2022 về việc Dự toán gói
thầu tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 79 thửa đất tại 05 khu dân cư
trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La (02 bộ).
- Hồ sơ năng lực (02 bộ).
- Dự thảo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản (02 bộ).
- Dự thảo Thông báo đấu giá (02 bộ).
- Dự thảo Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất (02 bộ).
- Bảng tự chấm điểm (02 bộ)
Đến ngày 21/10/2022, UBND huyện Yên Châu nhận được Công văn số
2110.1/2022/CV-ĐG của Công ty đấu giá hợp danh Đông Á về việc đề nghị rút
hồ sơ dự thầu tổ chức đấu giá tài sản, với lý do tại cùng thười điểm công ty đang
thực hiện nhiều dự án tại Hà Nội, lên không gia gói thầu nêu trên.
Sau khi xem xét, Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu có ý kiến như sau:

1. Nhất trí với đề nghị của Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á về việc xin
rút hồ sơ, không tham gia dự thầu đối với gói thầu Tổ chức đấu giá đấu giá tài
sản là quyền sử dụng đất đối với 79 thửa đất tại 05 khu dân cư trên địa bàn huyện
Yên Châu, tỉnh Sơn La theo Thông báo số 234/TB-UBND ngày 13/10/2022 của
UBND huyện Yên Châu.
2. Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu gửi trả lại toàn bộ hồ sơ tham dự gói
thầu Tổ chức đấu giá đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 79 thửa đất tại 05
khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, bao gồm toàn bộ hồ sơ mà
công ty đã nộp tại huyện Yên Châu, gồm có:
- Văn bản số 1810/2022/CV-ĐG ngày 18/10/2022 về việc đề nghị tham
gia tổ chức đấu giá tài sản (02 bộ).
- Văn bản số 1810/2022/DT-ĐA ngày 18/10/2022 về việc Dự toán gói
thầu tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 79 thửa đất tại 05 khu dân cư
trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La (02 bộ).
- Hồ sơ năng lực (02 bộ).
- Dự thảo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản (02 bộ).
- Dự thảo Thông báo đấu giá (02 bộ).
- Dự thảo Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất (02 bộ).
- Bảng tự chấm điểm (02 bộ)
3. Hồ sơ được gửi chuyển phát nhanh bảo đảm theo đường bưu điện về địa chỉ
Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á. B36, ngõ 74 Nguyễn Thị Định, phường
Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Đề nghị quý công ty quan
tâm để nhận lại hồ sơ.
Đề nghị Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á quan tâm, hợp tác./.
Nơi nhận:
- TT. Huyện ủy;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu
giá tài sản;
- Lưu: TNMT, Thảo 02b.
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