
THÔNG BÁO 

Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

          

Thực hiện quy định tại Khoản 5 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; 

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-UBND, ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn Phê duyệt 
giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khu đất tại thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc 
Bình, tỉnh Lạng Sơn; 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình Thông báo về việc lựa ch n t  chức đấu giá tài 
sản theo các nội dung cụ thể nh  sau: 

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình, 
tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Khu Nhà Thờ, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

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

Khu đất tại thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

- Diện t ch: 196,9 m
2
; có các vị tr  tiếp giáp nh  sau: 

+ Ph a Đông Nam giáp vỉa hè đ ờng Tỉnh lộ 236 (Lộc Bình - Chi Ma) có chiều dài số đo là: 
30,49m. 

+ Ph a Đông Bắc giáp Trụ sở Đồn Công an Chi Ma, có chiều dài số đo là: 5,58m. 

+ Ph a Tây Nam giáp đ ờng bê tông của khu dân c , có chiều dài số đo là: 0,84m + 6,52m. 

+ Ph a Tây Bắc giáp m ơng xây thoát n ớc, có chiều dài số đo là: 5,12m + 5,99m + 9,99m + 
10,4m. 

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 

- Đơn giá khởi điểm đối với 01 m
2 
 đất: 6.000.000 đồng;        

- Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng khu đất: 1.181.400.000 đồng (Một tỷ, một trăm tám 
m ơi mốt triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn). 

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

a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với khu đất; 

b) Có ph ơng án đấu giá khả thi, hiệu quả; 

c) Có năng lực, kinh nghiệm và uy t n của t  chức đấu giá tài sản; 

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi ph  đấu giá tài sản phù hợp; 

đ) Là T  chức có tên trong danh sách các T  chức đấu giá tài sản do Bộ T  pháp công bố. 



e) Hồ sơ pháp lý: Có bản sao đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu t , quyết định thành 
lập. 

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

- Thời gian: Từ ngày 12/4/2018 đến hết ngày 18/4/2018 (trong giờ hành ch nh). 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Khu Nhà Thờ, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

- Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đ ờng B u điện. 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình Thông báo để các t  chức đấu giá tài sản biết và 
đăng ký theo quy định./. 

 


