
 
 

UBND HUYỆN HỮU LŨNG 
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

 
      Số: 162 /TB-TTPTQĐ      

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________ 

     Hữu Lũng, ngày 15 tháng 8 năm 2018 

 
THÔNG BÁO 

V/v lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở 
___________________________ 

 
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;   

Căn cứ Quyết định Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng khu 

đất thôn Ba Nàng, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng thông báo lựa chọn tổ chức 

đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Ba Nàng, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh 

Lạng Sơn, các tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký, cụ thể như 

sau:  

1. Tài sản đưa ra đấu giá: 

Tài sản đưa ra đấu giá là 01 lô đất ở tại thôn Ba Nàng, xã Cai Kinh, huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; với tổng diện tích 104,0 m2;  Tổng giá khởi điểm: 

395.200.000 đồng (Ba trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm nghìn đồng  chẵn). 

2. Tổ chức đấu giá tài sản đăng ký tổ chức đấu giá QSD đất ở nêu trên phải đáp 

ứng những tiêu chí sau: 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện cuộc đấu 

giá; 

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; 

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín; 

- Có Quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh và đã đăng ký hoạt động đấu giá với Sở Tư Pháp tỉnh Lạng Sơn hoặc Bắc Giang. 

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định hiện hành; 

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; 

3. Hồ sơ đăng ký gồm có: 



Hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện cuộc bán đấu giá bao gồm: 

- Đơn đăng ký tham gia thực hiện cuộc bán đấu giá tài sản; 

- 1 bộ hồ sơ năng lực (đóng quyển) chứng minh đủ năng lực thực hiện theo tiêu chí nêu 

tại mục 4 thông báo này. 

- Phương án đấu giá tài sản (quy cách đóng quyển có bìa). 

- Dự thảo hợp đồng 

4. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá: 

        Từ ngày  15/ 8/2018 đến hết ngày 27/8/2018  tại Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện Hữu Lũng.  

 Địa điểm nộp hồ sơ: Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa 

chỉ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng, địa chỉ:  Số 03, Đường 19/8 khu 

An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

5. Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá: Chậm nhất ngày 28/8/2018 

tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng. 

Mọi chi tiết xin liên hệ trong giờ làm việc tại:  

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng, địa chỉ:  Số 03, Đường 19/8 khu 

An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng; ĐT: (0205) 3827468./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND huyện Hữu Lũng (Để báo cáo); 

- Trang TT ĐT UBND H. Hữu Lũng;  

- Lưu: VT, HSĐG. 

GIÁM ĐỐC 
  

 
(Đã ký) 

 
 
 

Bùi Công Thăng 
 
 
 


