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THÔNG BÁO  

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

  

Căn cứ Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 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 xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, UBND huyện Xuân 

Trường 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 Xuân Trường 

2. Tên, số lượng tài sản đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân 

làm nhà ở tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường gồm: 

 - Tổng số lô đất:  25 lô  

 - Tổng diện tích đất: 2.271,5 m2 

 3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 22.288.550.000 đồng (Hai mươi hai tỷ, 

hai trăm tám mươi tám triệu, năm trăm năm mươi ngàn đồng chẵn). 

4. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ 16 giờ 00 phút, 

ngày 12 tháng 11 năm 2021 đến hết 17 giờ, ngày 17 tháng 11 năm 2021 (trong giờ 

hành chính). 

5. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Phòng Tài nguyên 

và Môi trường huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. 

6. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 

6.1. Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo 

đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá. 

6.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. 

6.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: 

6.4. Là Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã 

đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp và có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá 

tài sản do Bộ Tư pháp công bố, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề 

đấu giá, bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc 

quyết định thành lập; có tối thiểu 10 hợp đồng bán đấu giá tài sản với các cơ quan, 

tổ chức trên địa bàn tỉnh trong thời hạn 10 tháng gần nhất, người thực hiện đấu giá 

phải có thẻ đấu giá viên. 

6.5. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của 

pháp luật và khả năng thanh toán của UBND huyện. 
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UBND huyện Xuân Trường kính mời đại diện của các tổ chức, đơn vị thực 

hiện đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản vào thời gian và 

địa điểm nêu trên./. 

Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp tỉnh Nam Định; 

- Cổng TTĐT huyện Xuân Trường; 

- Lưu: VT, TN&MT huyện. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

  Trần Văn Vỵ 
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