ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1593 /UBND-TNMT
V/v thông báo bán đấu giá quyền sử
dụng đất ở nông thôn tại khu Xa Dâu,
xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy

Thanh Thủy, ngày 16 tháng 11 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện;
- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
UBND huyện Thanh Thủy tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 22 ô đất ở tại
khu Xa Dâu, xã Bảo Yên. UBND huyện đã chỉ đạo Công ty Đấu giá Hợp danh Phú
Thọ tổ chức căng băng zôn, tuyên truyền rộng rãi các thông tin về đấu giá theo đúng
quy định hiện hành. Tuy nhiên, để việc tổ chức bán đấu giá tài sản nêu trên được
đông đảo người dân biết và tham gia (nếu có nhu cầu), UBND huyện yêu cầu Đài
Truyền thanh - Truyền hình huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực
hiện một số nội dung sau:
1. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện:
- Tổ chức phát thanh thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn
trên hệ thống truyền thanh của huyện.
Thời lượng 1 ngày thông báo 1 lần.
Thời gian thông báo: từ ngày 17/11/2020 đến hết ngày 01/12/2020.
- Tổ chức đăng tải thông tin đấu giá 22 ô đất ở Khu Xa Dâu, xã Bảo Yên trên
cổng thông tin điện tử của Huyện.
2. UBND các xã, thị trấn:
Chỉ đạo Đài truyền thanh của địa phương phát thanh thông báo bán đấu giá
quyền sử dụng đất ở nông thôn trên đài truyền thanh của địa phương.
Thời lượng 1 ngày thông báo 1 lần.
Thời gian thông báo: từ ngày 17/11/2020 đến hết ngày 01/12/2020.
3. Nội dung phát thanh như sau:
- Số ô đất bán đấu giá: 22 ô đất với tổng diện tích: 6.784,0 m2;
Các ô đất có diện tích từ 300,0 m2 đến 340,0 m2.
Cụ thể diện tích, giá khởi điểm như sau:
+ Từ ô số BT-01 đến BT-04: Mỗi ô có diện tích 300,0 m2; giá khởi điểm
11.000.000 đồng/m2.
+ Ô số BT-05 và BT-06: Mỗi ô có diện tích 330,0 m2; giá khởi điểm 11.500.000
đồng/m2.

+ Từ ô số BT-07 đến BT-10: Mỗi ô có diện tích 300,0 m2; giá khởi điểm
11.000.000 đồng/m2.
+ Ô số BT-11: Có diện tích 340,0 m2; giá khởi điểm 11.000.000 đồng/m2.
+ Từ ô số BT-12 đến BT-15: Mỗi ô có diện tích 300,0 m2; giá khởi điểm
8.000.000 đồng/m2.
+ Ô số BT-16 và BT-17: Mỗi ô có diện tích 322,0 m2; giá khởi điểm
8.500.000 đồng/m2.
+ Từ ô số BT-18 đến BT-21: Mỗi ô có diện tích 300,0 m2; giá khởi điểm
8.000.000 đồng/m2.
+ Ô số BT-22: Có diện tích 340,0 m2; giá khởi điểm 8.000.000 đồng/m2.
- Tiền đặt trước:
+ Từ ô số BT-01 đến BT-11: Mỗi ô là 600.000.000 đồng/ô/hồ sơ.
+ Từ ô số BT-12 đến BT-22: Mỗi ô là 400.000.000 đồng/ô/hồ sơ.
- Bước giá:
+ Từ ô số BT-01 đến BT-11: Mỗi ô là 200.000.000 đồng/ô.
+ Từ ô số BT-12 đến BT-22: Mỗi ô là 150.000.000 đồng/ô.
- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp,
gửi qua đường bưu điện, theo phương thức trả giá lên.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ 13 giờ 00 phút ngày 17/11/2020 tại
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Thủy.
- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký đấu giá qua đường Bưu điện: Chậm nhất 16 giờ 30
phút ngày 01/12/2020 (Các trường hợp hồ sơ nhận sau 16 giờ 30 phút ngày 16/11/2020 tính
theo dấu đến của Bưu điện sẽ là hồ sơ không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá)
(Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Thủy
sẽ không tiếp nhận những hồ sơ khi nộp không đúng thời gian quy định và không chịu bất
kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này).
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/11/2020 đến trước 17 giờ 00 phút
ngày 02/12/2020. Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng
hình thức chuyển khoản vào tài khoản số 2717201003968 của Công ty Đấu giá Hợp
danh Phú Thọ mở tại Ngân hàng Agribank Thanh Thủy.
- Thời gian buổi công bố giá: 08 giờ 30 phút ngày 03/12/2020.
- Địa điểm buổi công bố giá: Hội trường UBND xã Bảo Yên, huyện Thanh
Thủy, tỉnh Phú Thọ.
- Địa chỉ liên hệ:
+ 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.
+ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Thủy.
Địa chỉ: Khu Phố, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại: 0388 976 048 (Đ/c Bùi Thị Hải - Cán bộ Phòng TNMT)
+ UBND xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
Địa chỉ: Khu 5, xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại: 0982 067 029 (Đ/c Phạm Thạch Đồng - Cán bộ địa chính xã).
Yêu cầu Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, UBND các xã, thị trấn trên
địa bàn huyện nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện (Ô. Tân);
- Lưu: VT, TNMT.
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