
[[ 

n THÔNG BÁO  

(V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản) 

  

Căn cứ Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 17/03/2022 của UBND tỉnh Nam 

Định V/v phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân 

dân làm nhà ở tại điểm dân cư tập trung thôn Thọ Cách, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên;  

                              UBND huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài 

sản với nội dung sau: 

1. Tên của người có tài sản đấu giá: UBND huyện Ý Yên 

2. Tên tài sản đấu giá : đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 

điểm dân cư tập trung thôn Thọ Cách  xã Yên Thọ huyện Ý Yên; 

              - Tổng số lô đất : 30 lô 

              - Tổng diện tích đất : 3.983,02 m2 

              - Tổng số tiền theo giá khởi điểm : 25.895.060.000đ 

( Hai mươi lăm tỷ, tám trăm chín lăm triệu, không trăm sáu mươi ngàn đồng) 

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Phù hợp với quy định theo quy 

định của Luật đấu giá tài sản đồng thời đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.  

4. Thời gian đăng ký nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: từ 8 giờ 00 

phút, ngày 21 tháng 03 năm 2022 đến hết 17 giờ, ngày 28 tháng 03 năm 2022 (trong 

giờ hành chính). 

5. Địa điểm đăng ký: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ý Yên, tỉnh 

Nam Định.  Điện thoại: 0912273147.                        

UBND huyện Ý Yên kính mời đại diện của các tổ chức đấu giá nộp hồ sơ 

đăng ký tham gia vào thời gian và địa điểm nêu trên./. 

Nơi nhận: 

- Sở Tư Pháp tỉnh Nam Định; 
- Báo Nam Định; 

- Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên; 

- Lưu VT; 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Tuấn Song 

 

Õt B¶o vÖ m«i trêng sè 05/XN – UBND ngµy 26/4/2011.  

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN Ý YÊN 

 

Số:        /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               

                  Ý  Yên,  ngày       tháng 03 năm 2022   
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