
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NGHĨA HƯNG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

        Số:       /TB-UBND Nghĩa Hưng, ngày 22 tháng 9 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Lựa chọn tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

Đợt I năm 2021 huyện Nghĩa Hưng  
 

Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2021 của 

UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền 

sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 12 xã đợt I năm 2021 huyện Nghĩa 

Hưng. 

UBND huyện Nghĩa Hưng Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử 

dụng đất với nội dung sau: 

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Nghĩa Hưng. 

Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định. 

2. Thông tin tài sản bán đấu giá: 

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở; 

- Số lượng: 396 lô; diện tích đất: 42.444,0 m2 ; tại 12 xã: Nghĩa Đồng, Nghĩa 

Thịnh, Nghĩa Minh, Nghĩa Châu, Nghĩa Thái, Nghĩa Lạc, Nghĩa Phong, Nghĩa Bình, 

Nghĩa Tân, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hải và thị trấn Liễu Đề huyện Nghĩa Hưng. 

3. Giá khởi điểm: 347.177.640.000 đồng 

Bằng chữ: (Ba trăm bốn mươi bảy tỷ, một trăm bảy mươi bảy triệu sáu trăm 

bốn mươi ngàn đồng) 

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Theo quy định tại khoản 4 

điều 56 Luật đấu giá tài sản. 

5. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: từ 14 giờ 00 

phút, ngày 22 tháng 9 năm 2021 đến 14 giờ, ngày 27 tháng 9 năm 2021 (trong 

giờ hành chính). 

6. Địa điểm nộp hồ sơ:  

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghĩa Hưng; địa chỉ thị trấn 

Liễu Đề huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định. 

- Điện thoại: 0228 3713459 

- Hồ sơ đăng ký tham gia được đóng tập: 

+ Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp (Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, 

GCN đầu tư hoặc Quyết định thành lập). 

+ Hồ sơ năng lực đơn vị. 

+ Bảng báo giá thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài sản bỏ niêm 

phong trong phong bì có dấu niêm phong. 

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị 

mình và CMND (Căn cước). Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không 

được lựa chọn. 



UBND huyện Nghĩa Hưng trân trọng kính mời đại diện của các tổ chức 

đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia vào thời gian và địa điểm nêu trên./. 

 

  

  

 

Nơi nhận: 
- Công khai trên cổng thông tin điện tử; 

- Báo Nam Định; 

- Lưu: VT,TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

      Trần Trung Hiếu 
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