
 ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN THANH THỦY 

 
Số:          /UBND-TNMT 

V/v tạm dừng thực hiện đấu giá ô đất 

số LK1-13 tại khu 5 (Giếng Sùi), xã 

Tu Vũ, huyện Thanh Thủy  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  Thanh Thủy, ngày         tháng 9 năm 2022 

                              

 
 

Kính gửi:  

      - Các phòng: Tài chính - KH, Tài nguyên và MT; 

      - Trung tâm Văn hóa - Thể thao - DL và Truyền thông huyện; 

       - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

      - Công ty đấu giá hợp danh Phú Thọ. 
 
 

          Ngày 13/9/2022, Hội đồng xử lý tài sản đấu giá quyền sử dụng đất và tài 

sản gắn liền với đất huyện Thanh Thủy đã ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản 

với Công ty đấu giá hợp danh Phú Thọ, tài sản đấu giá là 32 ô đất ở nông thôn 

tại khu 5 (Giếng Sùi), xã Tu Vũ. 

 Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thực địa, khu đất có ô đất số LK1-13 còn 

vướng mắc về hành lang đường điện 35 kV nên chưa đảm bảo điều kiện để thực 

hiện đấu giá quyền sử dụng đất. 

 UBND huyện Thanh Thủy thông báo: Tạm dừng thực hiện đấu giá quyền 

sử dụng đất đối với ô đất số LK1-13 tại khu 5 (Giếng Sùi), xã Tu Vũ, huyện 

Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Sau khi UBND huyện Thanh Thủy thực hiện di 

chuyển xong đường điện 35 kV ra khỏi khu đất sẽ tiếp tục thực hiện đấu giá ô 

đất và thông báo sau. 

 UBND huyện yêu cầu:  

- Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng TN và MT phối hợp với Công ty 

đấu giá hợp danh Phú Thọ đăng thông báo này trên Trang thông tin điện tử về 

đấu giá của Bộ Tư pháp, Báo Phú Thọ theo quy định. 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao - DL và Truyền thông huyện đăng thông báo 

này trên Trang thông tin điện tử của huyện Thanh Thủy. 

- UBND các xã, thị trấn phát thanh nội dung thông báo này trên Đài truyền 

thanh xã, thị trấn. 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực 

hiện đúng nội dung trên./. 
 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh Phú Thọ; 

- Sở Tư pháp; 

- CT, PCT UBND huyện (Ông Tân); 

- Phòng Tư pháp; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tân 
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