
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRỰC NINH 

 
Số:         /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trực Ninh, ngày 13 tháng 7 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

 

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

Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 07/8/2021 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân 

dân làm nhà ở tại Khu dân cư tập trung xã Trực Đại và điều chỉnh giá khởi điểm 

tại thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh; 

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

1. Tên của người có tài sản đấu giá: UBND huyện Trực Ninh; 

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

tại thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định: 

- Tổng số lô đất: 31 lô; 

- Tổng diện tích đất: 3.879 m
2
; 

- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 17.455.500.000 đồng (Mười bảy tỷ, 

bốn trăm năm mươi năm triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn). 

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Theo quy định tại khoản 4, Điều 

56 - Luật đấu giá tài sản ngày 14/11/2016. 

4. Thời gian đăng ký nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ 07 

giờ ngày 14/7/2021 đến 17 giờ ngày 26/7/2021 (Trong giờ hành chính). 

5. Địa điểm đăng ký: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định. 

Số điện thoại: 02283.881.138; 0944.445.859.  

UBND huyện Trực Ninh kính mời đại diện của các tổ chức đấu giá tài sản 

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

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp tỉnh Nam Định; 

- Cổng thông tin đấu giá BTP; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Dương 
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