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THÔNG BÁO 
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản năm 2021 (Đợt 4) 

 

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

Căn cứ Công văn số 2318/UBND-NC ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh về việc tăng 

cường quản lý hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 3393/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND huyện về việc 
đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện 

Thanh Chương; 

UBND huyện thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cụ thể như sau: 

1. Về người có tài sản đấu giá: 

- Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Thanh Chương 

- Địa chỉ: Thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An 

2. Về tài sản đấu giá: 

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại khu đất thuộc các vùng quy hoạch tại 

các xã trên địa bàn huyện. 

- Số lượng tài sản cụ thể như sau: 

STT Tên địa điểm Vùng QH 
Số lô 

(lô) 

Diện tích 

(m2) 

1.  Xã Võ Liệt Ruộng mậu 02 413,45 

 
2.  Xã Thanh Liên Cây bần 06 1.772,1 

 

3.  Xã Thanh Nho 
Cồn Liên Châu 13 3.134,76 

 Ngã 4 cồn chó 02 373,44 

- Chất lượng tài sản: Đã hoàn thành các thủ tục về đất đai theo quy định. 

3. Về giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Mức giá khởi điểm đã được UBND 
huyện phê duyệt theo Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 25/11/2021.  

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

Các tiêu chí lựa chọn như sau: 

-  Đảm bảo theo quy định tại khoản 4 điều 56 Luật đấu giá tài sản. 

- Đảm bảo các tiêu chí thang điểm ban hành theo 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 trên địa bàn huyện Thanh Chương.  

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



- Địa điểm nộp hồ sơ:  tại phòng Tư pháp, UBND huyện Thanh Chương. 

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 01/12/2021 đến ngày 10/12/2021 trong giờ làm 

việc hành chính  

- Hồ sơ nộp gồm: 

1. Đơn xin tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

2. Biểu mô tả năng lực (theo mẫu) và phô tô các hồ sơ kèm theo. 

3. Bảng thang điểm tự chấm (theo mẫu). 

4. Các hồ sơ liên quan khác (nếu có). 

Lưu ý: Khi nộp hồ sơ để tham gia lựa chọn các đơn vị phải có hồ sơ, giấy tờ liên 
quan nói trên để chứng minh và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ giấy 

tờ đã cung cấp. 

(Thông báo này gửi kèm giá khởi điểm ban hành kèm theo Quyết định số 

3418/QĐ-UBND ngày 25/11/2021, Bảng tiêu chí và thang điểm chấm lựa chọn ban 
hành theo Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND huyện Thanh 

Chương và các mẫu biểu liên quan kèm theo)  

6. Tổ chức thực hiện: 

UBND huyện giao cho phòng Văn hóa và Thông tin niêm yết công khai việc lựa 

chọn tổ chức đấu giá tài sản này trên trang Web cổng thông tin điện tử huyện Thanh 
Chương và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản theo đúng thời gian 

quy định. 

UBND huyện thông báo để các tổ chức, đơn vị được biết tham gia đăng ký và 
thực hiện ./. 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Phòng Tư pháp; 
- Phòng Văn hóa và Thông tin; 
- Phòng TNMT; 
- Phòng Tài chính KH; 

- Lưu VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Lê Đình Thanh 
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