
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯNG NGUYÊN 

 

Số:           /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hưng Nguyên, ngày         tháng        năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản  

 
 
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/2/0222 của Bộ Tư pháp về 

hướng dẫn lựa chon tổ chức đấu giá tài sản; 

Căn cứ Điều 56, Luật Đấu giá tài sản; Điều 10, Quyết định số 12/QĐ-UBND 

ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh về việc 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; Quyết định 

số 07/2021/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh Nghệ An; 

Căn cứ Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của UBND huyện 

Hưng Nguyên về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao 

đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại vùng Bàu Thiếp, thôn Mỹ 

Giang, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên. 

Căn cứ Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 17/05/2022 của UBND huyện 

Hưng Nguyên về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao 

đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại vùng Cửa Kho, xóm 16, xã 

Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên. 

Căn cứ Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 17/05/2022 của UBND huyện 

Hưng Nguyên về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao 

đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại vùng Cây Da Trong, xã 

Long Xá, huyện Hưng Nguyên. 

Căn cứ Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 17/05/2022 của UBND huyện 

Hưng Nguyên về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao 

đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại xóm Thành Sơn, xã Long 

Xá, huyện Hưng Nguyên. 

UBND huyện Hưng Nguyên thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá 

tài sản như sau: 

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá 

UBND huyện Hưng Nguyên, khối 5, thị trấn Hưng Nguyên, huyện 

Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. 
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2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá 

TT Khu quy hoạch 
Số lô 

(lô) 

Diện 

tích 

(m2) 

Giá khởi điểm 

(đồng) 

Ghi 

chú 

Gói  

1 

Vùng Bàu Thiếp, thôn 

Mỹ Giang, xã Hưng 

Mỹ, huyện Hưng 

Nguyên 

74 12.973,71 98.644.817.000  

Gói  

2 

Vùng Cửa Kho, xóm 

16, xã Hưng Nghĩa, 

huyện Hưng Nguyên 

11 3.109,00 4.292.350.000  

Gói  

3 

Vùng đấu giá Xóm 

Thành Sơn, xã Long 

Xá, huyện Hưng 

Nguyên 

12 2.571,2 7.367.670.000  

Gói 

4 

Vùng Cây Da Trong, 

xã Long Xá, huyện 

Hưng Nguyên 

16 2.946,9 12.169.450.000  

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

Tổ chức đấu giá tài sản tham gia tổ chức đấu giá phải đảm bảo các tiêu 

chí quy định tại khoản 4, Điều 56, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 

17/11/2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/2/0222 của Bộ Tư pháp về 

hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và các tiêu chí khác do UBND huyện 

quy định. Hồ sơ gồm: 

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

- Hồ sơ pháp lý (Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng 

nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập); 

- Bản cam kết của tổ chức đấu giá về tiến độ, cơ sở vật chất, trang thiết 

bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá; 

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; 

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, uy tín, thời gian hoạt động; 

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp; 

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; 

- Đơn vị tham gia phải có hệ thống lưu trữ, bảo mật hồ sơ lâu dài; 
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- Các cam kết khác (nếu có). 

4. Thời gian hình thức và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ 

chức đấu giá: 

+ Thời gian nộp hồ sơ: Từ 7 giờ 30 ngày 24/5/2022 đến 16 giờ 30 ngày 

31/5/2022; 

+ Hình thức, địa điểm nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Tài 

nguyên - Môi trường huyện Hưng Nguyên (Đ/c Hương). Địa chỉ: Khối 5, thị 

trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.  

* Lưu ý: Hồ sơ đăng kí tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá phải được 

niêm phong khi bàn giao cho Phòng Tài nguyên - Môi trường. Người đến nộp 

hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh thư nhân dân. Không 

hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.   

UBND huyện Hưng Nguyên rất mong nhận được sự hợp tác của các Tổ 

chức đấu giá chuyên nghiệp (Thông báo này được công khai trên trang điện tử 

của huyện Hưng Nguyên). 

 

Nơi nhận:                                                                       
- UBND các xã: H.Nghĩa, H.Mỹ, Long Xá; 

- Các phòng: TC - KH, TN-MT, Tư pháp; 

- Đài phát thanh h. Hưng Nguyên; 

- Lưu: VT, TN-MT.                                                                          

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Hoàng Anh Tiến 
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