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Số:         /TB-UBND Thanh Thủy, ngày        tháng      năm 2022 
   
 

THÔNG BÁO 
Về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. 

 
 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; 
Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy 

định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản; 
Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017; 

Căn cứ Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND 
tỉnh Phú Thọ về việc Ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất 
có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt lại giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở nông 
thôn tại khu Lô Đất Trên (khu 3), xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy; 

Căn cứ Thông báo số 12/TB-UBND ngày 14/3/2022 của UBND huyện 
Thanh Thủy về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

Hết thời hạn nộp hồ sơ  đã có 01 đơn vị nộp hồ sơ tổ chức đấu giá, cụ thể: 
 Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, phường Gia 

Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). 
Sau khi xem xét các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, UBND 

huyện Thanh Thủy đã thống nhất lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là: Công ty 
Đấu giá Hợp danh Phú Thọ; địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, phường Gia Cẩm, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. (Điện thoại: 02103.842.215). 

Giao Hội đồng xử lý tài sản đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 
với đất huyện Thanh Thủy: 

- Thông báo cho Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ đến làm việc để ký 
kết hợp đồng thực hiện cuộc đấu giá theo quy định và thông báo cho các cơ quan, 
đơn vị liên quan biết, thực hiện. 

- Đăng thông báo kết quả lựa chọn trên Cổng TTĐTQG về đấu giá tài sản 
theo quy định. 

- Tổ chức thực hiện đấu giá các tài sản đảm bảo đúng quy định của Luật 
Đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan. 
 UBND huyện Thanh Thủy thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan 
biết và thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND huyện (Ô. Tân); 
- Trang TTĐT huyện Thanh Thủy (để thông báo); 
- Cổng TTĐTQG về đấu giá tài sản; 
- Hội đồng xử lý TSĐG huyện; 
- Phòng: TC-KH; TN &MT, KT&HT; 
- Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ; 
- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Minh Tân 
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