
 

         ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       HUYỆN TRỰC NINH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            

         Số:       /TB-UBND                               Trực Ninh, ngày     tháng 01 năm 2022 

THÔNG BÁO 

V/v lựa chọn tổ chức đấu giá sử dụng tài sản công  

       vào mục đích cho thuê 

 

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

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung 

tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện Trực Ninh; 

UBND huyện Trực Ninh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá sử dụng tài sản 

công vào mục đích cho thuê, như  sau: 

1. Đơn vị có tài sản: UBND huyện Trực Ninh; 

2. Tên tài sản đấu giá: Sân vận động huyện Trực Ninh, gồm: 

- Cho thuê khuôn viên đất (diện tích: 12.000m2); mặt nước (diện tích: 

12.000m2) của sân vận động huyện Trực Ninh trong thời gian không thực hiện 

nhiệm vụ chính trị được nhà nước giao để phục vụ nhu cầu thể dục, thể thao của 

người dân trên địa bàn huyện (khoảng 80% thời gian). 

- Giá khởi điểm: 11.050.000 đồng/tháng (Mười một triệu, không trăm năm mươi 

nghìn đồng). 

3. Tiêu chí lựa chọn: Theo quy định tại khoản 4, Điều 56 - Luật Đấu giá tài sản 

ngày 17/11/2016. 

4. Thời gian nộp hồ: Từ 07 giờ 30 phút ngày 13/01/2022 đến 17 giờ ngày 

23/01/2022 (Trong giờ hành chính). 

5. Địa điểm đăng ký: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện 

Trực Ninh. 

Số điện thoại: 0912131145.  

 UBND huyện Trực Ninh 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:            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Sở Tư pháp tỉnh Nam Định;                       CHỦ TỊCH 
- Cổng thông tin ĐTQG về đấu giá TS;  

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

                                       Lưu Văn Dương 
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