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THÔNG BÁO
Bước giá các vị trí đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ử 

tại khu dân cư tâp trung xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản (Đợt 7)

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;
Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số 1690/QĐ-ƯBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử đất cho 
nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư tập trung Thành Lợi, huyện Vụ Bản (Đợt 7);

UBND huyện Vụ Bản thông báo bước giá, các vị trí đấu giá đất cho nhân 
dân làm nhà ở tại khu dân cư tập trung xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản thực hiện 
kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Tổng số lô đất: 51 lô.
- Diện tích: 6951,0 m2.
- Giá khởi điểm: 71.128.000.000 đồng (Bảy mươi mổt tỷ, một trăm hai 

mươi tám triệu đồng chăn).
- Bước giá quy định tại cuộc đấu giá: 200.000 đồng/lm2 trở lên (Giá trả 

phải trả chẵn chục nghìn đồng) áp dụng cho toàn bộ diện tích đất, các lô đất, các 
vị trí đấu giá.

UBND huyện Vụ Bản thông báo để các cơ quan, đơn vị, Công ty đấu giá
họp danh Xuân Trường và nhân dân biết thực hiện theo quy định./r^r-
Nơi nhận:
- Lãnh đạo ƯBND huyện;
- Các cơ quan liên quan;
- Cổng TTĐT huyện;
- Tổ chức đấu giá tài sản;
- Lưu VT,HS.f Mr
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