
 
 

UBND HUYỆN HỮU LŨNG 
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN 

QUỸ ĐẤT 
 

      Số:    /TB-TTPTQĐ      

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                            
     Hữu Lũng, ngày  03 tháng 11 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công là quyền sử dụng đất  
khu đất Trạm cơ điện cũ, thôn Dốc Mới 1, xã Sơn Hà, 

 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 
___________________________ 

 

Căn cứ Khoản 5, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;   

Căn cứ Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá 

đất để làm căn cứ phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất 

Trạm cơ điện cũ, thôn Dốc Mới 1, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 5396 /QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND Hữu 

Lũng Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Trạm cơ điện cũ, 

thôn Dốc Mới 1, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Công văn số 1113/STP-HCTP&BTTP ngày 31/3/2020 của Sở Tư 

pháp về việc triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài 

sản và Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản;  

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

chức đấu giá tài sản theo các nội dung cụ thể như sau:  

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn  

Địa chỉ: Số 03, Đường 19/8 khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn. 

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: 

Quyền sử dụng đất tại khu đất Trạm cơ điện cũ, thôn Dốc Mới 1, xã Sơn Hà, 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, nội dung như sau: 

2.1 Vị trí khu đất: 

Tại khu đất Trạm cơ điện cũ, thôn Dốc Mới 1, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn được xác định theo mảnh trích đo khu đất số 15-2021 do Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hữu Lũng lập ngày 16/ 9/2021, Sở tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Lạng Sơn duyệt ngày 20/10/2021. 

2.2 Diện tích khu đất đấu giá: 1.052,0 m2 ( Một nghìn, không trăm năm mươi 

hai mét vuông); gồm 9 ô đất, diện tích mỗi ô từ 95,2m2 đến 164,9 m2  

2.3 Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn. 



2.4 Giá khởi điểm: Có chi tiết theo từng ô đất 

Số 

TT 

Thửa 

số 

Tờ 

bản 

đồ số 

Diện 

tích 

(m2) 

Vị trí 

Đơn giá khởi 

điểm 01 m2  

(VNĐ) 

Giá khởi điểm cả lô 

đất (VNĐ) 

1 570 13 118,0 VT3 5.424.000 640.032.000 

2 571 13 116,7 VT3 5.424.000 632.980.800 

3 572 13 115,3 VT3 5.424.000 625.387.200 

4 573 13 113,8 VT3 5.424.000 617.251.000 

5 574 13 112,5 VT3 5.424.000 610.200.000 

6 575 13 108,2 VT3 5.424.000 586.876.800 

7 584 13 164,9 VT3 5.424.000 894.417.600 

8 576 13 107,4 VT3 3.804.000 408.549.600 

9 577 13 95,2 VT3 3.804.000 362.140.800 

  Tổng cộng: 1.052,0     5.377.836.000 

 

   Bằng chữ: Năm tỷ, ba trăm bảy mươi bảy triệu, tám trăm ba mươi sáu 

nghìn đồng chẵn./. 

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

a) Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng (sở hữu hoặc đi thuê); có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần 

thiết bảo đảm cho việc đấu giá quyền sử dụng đất loại đất ở; 

b) Có  phương án đấu giá khả thi, hiệu quả:  Phương án đấu giá tài sản chi tiết phù hợp 

với tài sản đưa ra đấu giá; 

c) Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín; 

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

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

e) Có tối thiểu 02 đấu giá viên có Chứng chỉ hành nghề đấu giá, có thẻ đấu giá viên và 

có kinh nghiệm trong công tác đấu giá tài sản; có tối thiếu 01 (một) hợp đồng dịch vụ bán 

đấu giá tài sản thành công (có bản sao chứng thực hợp đồng và tài liệu để chứng minh). 

4. Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá 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 3 thông báo này; 

- Dự thảo hợp đồng. 



5. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá: 

Thời gian: Từ ngày 04/11/2021 đến hết ngày 11/11/2021 (trong giờ hành 

chính); 

Địa điểm nộp hồ sơ: tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng, tỉnh 

Lạng Sơn; 

Địa chỉ:  Số 03, Đường 19/8 khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn. 

6. Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá: Ngày 12/11/2021 tại Trung 

tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng. 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng thông báo kết quả cho tổ chức 

đấu giá được lựa chọn, những tổ chức đấu giá không được thông báo kết quả được 

hiểu là không được lựa chọn. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng không 

hoàn trả lại hồ sơ cho những tổ chức đấu giá không được lựa chọn. 

Mọi chi tiết xin liên hệ trong giờ làm việc:  

          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. 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng Thông báo để các tổ chức đấu 

giá tài sản biết và đăng ký theo quy định./. 

 

Nơi nhận:  

- UBND huyện Hữu Lũng (Báo cáo); 

- Các Phòng: TC-KH, TNMT, KTHT, Tư pháp; 

- UBND xã Sơn Hà; 

- Đăng trên cổng thông tin điện tử quốc gia về 

đấu giá tài sản - Bộ Tư pháp; 

- Trang TT ĐT UBND H. Hữu Lũng;  

- Lưu: VT, HSĐG. 

GIÁM ĐỐC 

  

 
 
 
 
 

Bùi Công Thăng 
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