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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất (Đợt 4) 
 

UỶ BAN NHÂN HUYỆN THANH CHƯƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương 
ngày 22/11/2019; 

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

Thực hiện Công văn số 2318/UBND-NC ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh; 
Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND huyện về việc phê 

duyệt bảng tiêu chí và thang điểm chấm lựa chọn tổ chức đấu giá; 

Theo đề nghị của Tổ tư vấn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng 
đất tại Biên bản họp ngày  13/12/2021. 

 

      QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Lựa chọn các đơn vị tư vấn tổ chức đấu giá tài sản: Quyền sử dụng 

đất ở để giao đất cho các hộ gia đình cá nhân năm 2021 trên địa bàn huyện Thanh 
Chương (Đợt 4) cụ thể như sau:  

(Danh sách chi tiết kèm theo) 

Giá khởi điểm đấu giá theo Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 
của UBND huyện. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

- Các đơn vị tư vấn tổ chức đấu giá tài sản có tên tại Điều 1 căn cứ quyết 
định này phối hợp với Phòng Tư pháp hoàn thiện hợp đồng dịch vụ đấu giá tài 

sản để ký kết theo quy định.  

- Phòng Văn hóa và Thông tin công khai Quyết định lựa chọn này trên trang 
Web cổng thông tin điện tử huyện Thanh Chương. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng các phòng: Tư pháp, Văn 
hóa và Thông tin, Chủ tịch UBND xã nơi có đất và Tổ chức đấu giá được lựa 

chọn tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- CT, các PCT UBND; 
- Sở Tư pháp (để Báo cáo); 
- Phòng Tài chính- Kế hoạch; 
- Phòng Tư Pháp; 
- Lưu: VT, TP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
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