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THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất 

  
 

Căn cứ điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 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 - Bộ Tư pháp Quy định việc tổ 

chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất 

hoặc cho thuê đất; 

Căn cứ Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND 

huyện Tuyên Hóa về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá quyền sử dụng 

đất các lô đất ở nông thôn tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 2965/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND 

huyện Tuyên Hóa về việc đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất ở nông thôn 

tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; 

Căn cứ Quyết định số 2970/QĐ-UBND ngày 17/11/2019 của UBND 

huyện Tuyên Hóa về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử 

dụng đất ở tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, 

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên 

Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để bán đấu giá 

quyền sử dụng đất như sau: 

 a) Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: 

 Tên đơn vị: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất 

huyện Tuyên Hóa. 

 Địa chỉ: Tiểu khu II, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. 

 b) Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: 

 Tài sản là Quyền sử dụng đất. 

 Số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá cụ thể như sau: 

TT Số tờ bản đồ 
Số 

thửa 

Mục 

đích 

SD 

Diện 

tích (m2) 

Giá khởi điểm 

làm tròn 

(đồng) 

Ghi 

chú 

I Khu vực thôn Xuân Hóa      

1 17 419 ONT 273,7 200.000.000  

II Khu vực thôn Tây Hóa           

1 19 358 ONT 140,6 420.000.000    

2 19 359 ONT 138,4     410.000.000    

Cộng 552,7 1.030.000.000   
 

 c) Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm: 



- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối 

với loại tài sản đấu giá: ; 

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Tổ chức đấu giá tài sản phải xây 

dựng phương án đấu giá tài sản chi tiết phù hợp với tài sản đưa ra đấu giá; 

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá:  

+ Được thành lập theo đúng quy định của pháp luật (Có bản sao chứng 

thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập, 

chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên…) 

+Có tối thiểu 02 (hai) hợp đồng đấu giá thành (Có bản sao chứng thực 

các hợp đồng và tài liệu để chứng minh) 

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Trong khung 

quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù 

lao dịch vụ đấu giá tài sản; 

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở 

Tư pháp công bố; 

 d) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá. 

 Thời gian nhận hồ sơ từ 8 giờ 00 phút ngày 19/11/2019 đến 16 giờ 30 

phút ngày 25/11/2019 (Nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc 

tại phòng Phát triển quỹ đất. Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện). 

 Địa điểm: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất 

huyện Tuyên Hóa. 

 Địa chỉ: Tiểu khu II, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. 

 Xin chân thành cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 

- LĐ UBND huyện (B/c);     

- Phòng TNMT; 

- Phòng TC-KH; 

- Website huyện; 

- Sở Tư Pháp (Để đăng TB) 

- Lãnh đạo Ban (B/C); 

- UBND xã Mai Hóa; 

- Lưu: VT. 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Bùi Đức Nam 
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