
 

                       Kính gửi:   
                                   - Các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Bảo Yên; 

                                          - Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Yên. 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bảo Yên thông báo và đề nghị Quý cơ 

quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Yên phổ biến đến 

cán bộ trong cơ quan và nhân dân trên địa bàn có nhu cầu đến mua hồ sơ tham 

gia đấu giá quyền sử dụng đất như sau:  

1. Tên, địa chỉ cơ quan có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện Bảo Yên (Tổ 3A, Thị trấn Phố Ràng, tầng 2 nhà C khu hành chính mới, 

huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). 

2. Tên tài sản đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất 

đối với các thửa đất tại các xã Việt Tiến (02 thửa đất), xã Lương Sơn (06 thửa 

đất), cụ thể như sau: 

- Tổng diện tích: 1.089,2 m2. 

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thông. 

- Hình thức giao đất: Đấu giá quyền sử dụng đất, để giao đất có thu tiền sử 

dụng đất. 

- Thời gian sử dụng đất: Lâu dài. 

3. Giá khởi điểm: Được phê duyệt tại Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 

05/05/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá 

quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại các huyện: Mường Khương, Bảo Yên, 

thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai. 

Tổng giá khởi điểm: 1.597.290.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm chín 

mươi bảy triệu, hai trăm chín mươi ngàn đồng chẵn). 

(Có sơ đồ thửa đất kèm theo) 

4. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu 

điện. 

5. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. 

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá:  

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 14/7/2022 đến hết ngày 15/7/2022 

tại thực địa các thửa đất đấu giá. 

UBND HUYỆN BẢO YÊN 

TRUNG TÂM PT QUỸ ĐẤT 
 

Số:       /TTPTQĐ-QLPTQĐ 
V/v thông báo đấu giá quyền sử 
dụng đất đối với các thửa đất trên địa 

bàn huyện Bảo Yên. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bảo Yên, ngày      tháng     năm 2022 



 

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 08/7/2022 đến hết ngày 26/7/2022, trong 

giờ hành chính tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bảo Yên và tại Chi nhánh Công 

ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai. 

7. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền đặt 

trước và công bố giá:  

- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá qua đường Bưu điện: Trước 16 

giờ 30 phút ngày 26/7/2022. 

- Địa điểm nhận hồ sơ của Bưu điện: Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. 

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Trong 03 ngày, ngày 26/7/2022 đến 

hết ngày 28/7/2022. 

- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 29/7/2022 

tại Hội trường UBND huyện Bảo Yên (cũ), tổ 4, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo 

Yên, tỉnh Lào Cai. 

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:  

Ông Trương Ngọc Thương (sđt 039.604.3861). 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lãnh đạo UBND (b/c); 
- Lưu VT(Thương). 

 GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

Nguyễn Tiến Vinh 
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