
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN VỤ BẢN ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: 213/TB-ƯBND VụBản,ngàylO tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO
v ề  việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

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

Căn cứ Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 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 cu tập trung xã Trung Thành, huyện Vụ Bản (Đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 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 đô thị thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản (Đợt 7);

Căn cứ Quyết định số 2364/QĐ-ƯBND ngày 01/11/2021 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 cu tập trung Thành Lợi, huyện Vụ Bản (Đợt 6);

UBND huyện Vụ Bản thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền 
sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư tập trung xã Trung Thành 
(Đợt 1), khu dân cư tập trung Thành Lợi (Đợt 6), khu đô thị thị trấn Gôi (Đợt 7), 
huyện Vụ Bản:

1. Tên của người có tài sản: UBND huyện Vụ Bản
2. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu 

dân cư tập trung xã Trung Thành (Đợt 1), khu dân cư tập trung Thành Lợi (Đợt 6), 
khu đô thị thị trấn Gôi (Đợt 7).

- Tổng số lô đất: 189 lô
- Tổng diện tích đất: 18721,13 m2
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 162.077.150.000 đồng (Một trăm 

sáu mươi hai tỷ bảy mươi bảy triệu một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)
(có biểu chỉ tiết đính kèm)

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Hồ sơ phải đáp ứng các tiêu chí sau:
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với 

loại tài sản đấu giá;
- Phương án đấu giá, quy chế đấu giá khả thi, hiệu quả;
- N ăng lực, kinh nghiệm  và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản đạt yêu càu;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù họp;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
- Có họp đồngtố chức đấu giá tài sản là bất động sản thành gần đây nhất.
4. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 10/11/2021 đến ngày 18/11/2021 (trong giờ 

hành chính)
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5. Địa điêm đăng ký: Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Vụ Bản, sô điện
thoại 0228 3820 027.

UBND huyện Vụ Bản thông báo mời đại diện các tổ chức đấu giá đăng ký 
tham gia vào thời gian và đia điểm nêu trên./x^2-
Nơi nhân: NHÂN DÂN
- Cổng TTĐT huyện; TỊCH
- Lưu VT,HS.

Nguyễn Khắc Xung
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