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THÔNG BÁO
Buóc giá các vị trí đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ỏ’ 

tại 13 xã thuộc huyện Vụ Bản

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 Đâu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc phê duyệt giá khởi điểm đế tổ chức đấu giá quyền sử đất cho 
nhân dân làm nhà ở tại các xã thuộc huyện Vụ Bản;

UBND huyện Vụ Bản thông báo bước giá, các vị trí đấu giá đất cho nhân 
dân làm nhà ở tại 13 xã thuộc huyện Vụ Bản thực hiện kế hoạch sử dụng đất 
năm 2022.

- Tông sô lô đât: 251 lô.

- Tổng diện tích đất: 33.914,0 m2
- Tông số tiền theo giá khởi điếm: 149.790.450.000 đồng (Một trăm bon 

mươi chỉn tỷ, bảy trăm chín mươi triệu, bôn trăm năm mươi ngàn đông chăn).
- Bước giá quy định tại cuộc đấu giá: 50.000 đồng/lm2 trở lên áp dụng cho 

toàn bộ diện tích đất, các lô đất, các vị trí đấu giá.

UBND huyện Vụ Bản thông báo đê các cơ quan, đơn vị, Công ty đâu giá 
họp danh Xuân Trường và nhân dân biết thực hiện theo quy dinhj^^-.
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