
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN DIỄN CHÂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-UBND Diễn Châu, ngày       tháng      năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

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

tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu 
 

 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; 

Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng 

dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh 

Nghệ An Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử 

dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 07/2021/QĐ-

UBND ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 

02/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng 

đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An;  

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện: Quyết định số 2797/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2022 về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án: Quy 

hoạch chia lô đất ở vùng dân cư xóm 6, xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ 

An; Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 về việc phê duyệt đưa đất ra 

đấu giá quyền sử dụng đất dự án: Quy hoạch chia lô đất ở vùng dân cư xóm 6, xã 

Diễn Cát, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; Quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 

18/11/2022 của UBND huyện Diễn Châu về việc phê duyệt giá khởi điểm để thực 

hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu. 

UBND huyện Diễn Châu thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức bán đấu 

giá tài sản gồm các nội dung sau: 

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: UBND huyện Diễn Châu, địa 

chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. 

2. Tên, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:  

Tại xã Diễn Cát,có 01 vị trí: xóm 6, xã Diễn Cát  

- Quyền sử dụng đất của 44 lô:  Từ lô số L-01 đến lô số L-44 

- Tổng diện tích:  9.128,0 m2 

- Tổng giá khởi điểm: 33,677,030,000 đồng 

 



3. Tổng số lô đất đấu giá: 44 lô, tổng diện tích 9.128,0 m2, tổng giá khởi 

điểm 33,677,030,000 đồng (Ba mươi ba tỉ sáu trăm bảy mươi bảy triệu không trăm 

ba mươi ngàn đồng). 

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu 

giá quyền sử dụng 44 lô đất ở nêu trên thực hiện quy định tại Quyết định số 

3098/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện Diễn Châu về việc công khai 

Bảng tiêu chí và thang điểm chấm lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên 

địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (gửi kèm Thông báo này). 

- Tổ chức đấu giá tài sản tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của 

các thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn và phải chịu hậu quả bất lợi do 

kê khai không đầy đủ, không chính xác thông tin quy định tại Điều 5, Điều 6  Thông 

tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức 

đấu giá tài sản. 

- Trường hợp có từ hai tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao 

nhất bằng nhau thì UBND huyện Diễn Châu sẽ xem xét, lựa chọn đơn vị đã có hợp 

đồng  tổ chức đấu giá tài sản thành với UBND huyện. Trường hợp đều đã có hợp 

đồng thì xem xét trên cơ sở đánh giá, so sánh kết quả tổ chức phiên đấu giá gần nhất 

tại huyện Diễn Châu. 

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

- Thời gian: 10 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo. 

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Phòng Tư pháp, UBND huyện Diễn Châu, địa 

chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (trong giờ hành 

chính). 

Mọi chi tiết xin liên hệ bà Lê Thị Kiều, Phó trưởng Phòng Tư pháp, UBND 

huyện Diễn Châu - Thư ký Tổ tư vấn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản huyện, số điện 

thoại: 0914.445.048./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Trang TTĐT QG về ĐGTS (công khai); 

- Sở Tư pháp Nghệ An (bc); 

- Phòng Bổ trợ STP NA (bc); 

- CT, PCT phụ trách (b/c); 

- Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An và Trung tâm 

VHTTTT huyện (để công khai); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Phan Xuân Vinh 
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