
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ YÊN TRỊ 

 

Số:     /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Trị, ngày        tháng        năm     

 

THÔNG BÁO 

V/v: Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở  

tại xã Yên Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 

 

 Kính thưa: Toàn thể nhân dân  

 Căn cứ thông báo số 19/TBĐG-HDXT ngày 20/02/2023 của Công ty đấu giá 

Hợp danh Xuân Trường về việc mời tham gia đất giá QSD 11 lô đất cho nhân dân 

làm nhà ở tại xã Yên Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 

 Gồm các khu vực sau: 

 1. Khu vực Vụng Tây Tướng: 

 - Số lô: 10 lô 

 - Giá khởi điểm: 7.000.000 đ/m2 

 - Tiền đặt trước: 150.000.000 đ/lô 

 - Phí hồ sơ: 500.000 đ/ hồ sơ 

 2. Khu vực Ao ông Sỹ - Xóm Trong 

 - Số lô: 1 lô 

 - Giá khởi điểm: 4.000.000 đ/m2 

 - Tiền đặt trước: 140.000.000 đ/lô 

 - Phí hồ sơ: 500.000 đ/ hồ sơ 

 UBND xã Yên Trị thông báo cho toàn thể nhân được biết, ai có nhu cầu đấu 

giá QSD đất tại các khu vực trên nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu tại phòng Địa 

chính, xã Yên Trị hoặc trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Xuân Trường. 

 Thời gian nhận  hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:  từ ngày 03/03/2023 đến 15 

giờ 00 ngày 27/03/2023 (trong giờ hành chính). 

 Thời gian mở cuộc đấu giá: Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút ngày 30/03/2023. 

 Địa điểm mở cuộc đấu giá: Hội trường UBND xã Yên Trị. 



 Trên đây là toàn văn thông báo của UBND xã Yên Trị, đề nghị nhân dân 

lắng nghe và thực hiện. 

Nơi nhận: 

- Đài truyền thanh xã 

- Lưu VP 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Trung Thái 
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