
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VỤ BẢN 

 

Số: 162/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

         Vụ Bản, ngày 02 tháng  12  năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Chốt thời gian Thông báo lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp tham gia nộp hồ 

sơ tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở  

tại 13 xã thuộc huyện Vụ Bản 

 

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

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 Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

Căn cứ Thông báo số 153/TB-UBND ngày 24/11/2022 của UBND 

huyện Vụ Bản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. 

Vào hồi 17 giờ 00 phút, ngày 02/12/2022, Tại phòng Tài nguyên và môi 

trường huyện Vụ Bản đã tiến hành chốt thời gian Thông báo lựa chọn tổ chức, 

doanh nghiệp tham gia nộp hồ sơ tổ chức đấu giá tài sản. 

- Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ  

- Tên tổ chức nộp hồ sơ: 

+ Công ty đấu giá hợp danh Xuân Trường. 

Địa chỉ:  Tổ 18 Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định 

Người nộp: Bà Trần Thị Quy - Cán bộ Công ty đấu giá hợp danh 

Xuân Trường. 

UBND huyện Vụ Bản thông báo chốt thời gian lựa chọn tổ chức, doanh 

nghiệp tham gia nộp hồ sơ tổ chức đấu giá tài sản theo đúng quy định của pháp 

luật hiện hành./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND, UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Xung 
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