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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 

 

Số: 1004 /TB-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kỳ Anh, ngày 27 tháng 11 năm 2019 

      

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản 

 
  

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; 

UBND huyện Kỳ Anh thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng 

đất tại xã Kỳ Thư như sau:  

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: 

- Tên đơn vị: UBND huyện Kỳ Anh; 

- Địa chỉ: xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

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

- Tên tài sản: 22 lô đất tại Quy hoạch khu dân cư Đồng Giàng, thôn Trung 

Giang, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh. 

- Số lượng, chất lượng của tài sản: Chi tiết theo biểu đính kèm. 

3. Tổng giá khởi điểm: 10.085.770.000 đồng (Mười tỷ, không trăm tám 

mươi lăm triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng). 

(Chi tiết theo biểu đính kèm). 

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 56 

Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 

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

- Thời gian nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa 

chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính). 

Hồ sơ nộp trực tiếp có ký nhận của người nhận hồ sơ trong thời gian trên. 

(Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn). 

- Địa điểm nộp hồ sơ: UBND huyện Kỳ Anh (Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, Số điện thoại: 0983626893). 

Yêu cầu đối với hồ sơ của Tổ chức bán đấu giá tài sản bao gồm: 

- Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng 

nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập. 

- Bản cam kết của Tổ chức bán đấu giá tài sản về tiến độ, cơ sở vật chất 

đủ điều kiện tổ chức bán đấu giá. 

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. 

- Bản mô tả uy tín, năng lực, kinh nghiệm, thời gian hoạt động; Có tên 
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trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp công bố; Bản sao 

chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên. 

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp. 

UBND huyện Kỳ Anh thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh biết và đăng ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện; 

- Các Tổ chức bán đấu giá; 

- Trung tâm VH-TT (đăng trên cổng TT điện tử); 

- Lưu: VT; 

- Gửi VB điện tử ./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Quang Hoàn 
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