
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN CHÂU 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  210 /TB-UBND 
 

          Yên Châu, ngày 30 tháng 11 năm 2018 
 

 

 

THÔNG BÁO 

Đấu giá quyền sử dụng 05 lô đất tại khu dân cư bản Thồng Phiêng,  

trung tâm xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu 
 

 

Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu tổ chức đấu giá quyền sử dụng 05 thửa 

đất tại Khu dân cư bản Thồng Phiêng, trung tâm xã Chiềng Pằn, huyện Yên 

Châu và thông báo các nội dung như sau: 

1. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 08h30 ngày 15/12/2018 

(thứ 7) tại Hội trường UBND xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu. 

 2. Tài sản bán đấu giá: 05 thửa đất tại khu dân cư Trung tâm xã Chiềng 

Pằn, huyện Yên Châu cụ thể: 
 

STT 
Vị trí 

thửa đất  

Số thửa 

đất (lô) 

Diện tích 

(m2) 

Giá cụ thể 

UBND 

huyện phê 

duyệt  

(đ/m2) 

Giá khởi 

điểm đề nghị 

phê duyệt 

(đồng) 

Ghi 

chú 

1 4 6 104,5 3.500.000 365.750.000 
 

2 4 7 95 3.500.000 332.500.000 
 

3 5 8 95 3.500.000 332.500.000 
 

4 5 9 95 3.500.000 332.500.000 
 

5 5 10 87,4 3.500.000 305.900.000 
 

Tổng cộng 
 

476,9 
 

1.669.150.000 
 

 - Mục đích sử dụng: đất ở nông thôn. 

 - Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài. 

 3. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản, nộp tiền đặt 

trước (trong giờ hành chính). 

- Bán và tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 27/11/2018 đến 17
h
30 ngày 

12/12/2018 tại phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Châu và Công ty 

hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc. 

- Xem tài sản bán đấu giá: Vào hai ngày 09, 10/12/2018 khách hàng liên 

hệ với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Châu để được xem tài sản. 
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- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/12/2018 đến 16
h
30 ngày 14/12/2018, 

người tham gia đấu giá gửi tiền vào tài khoản hoặc bằng bảo lãnh của Ngân 

hàng cho Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc, số tài khoản 

7900.201.008.330 tại Ngân hàng Agribank tỉnh Sơn La. 

 4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá 

 Hộ gia đình, cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều 

kiện sau:  

 (1) Tự nguyện nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản, Giấy xác nhận 

xem tài sản theo mẫu và có đóng dấu đỏ của Công ty hợp danh bán đấu giá tài 

sản Tây Bắc; 

 (2) Nộp tiền đặt trước đúng thời hạn và theo quy định của pháp luật; 

 (3) Nộp 01 bản sao CMND, Sổ hộ khẩu (Khi đăng ký mang theo bản 

chính để đối chiếu). 

 * Lưu ý: 

 - Đối với 01 thửa đất: Một (01) hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân nộp hồ 

sơ tham gia đất giá. Một người có thể tham gia đấu giá nhiều thửa đất.  

 - Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác 

thay mình đến đăng ký tham gia đấu giá hoặc tham gia cuộc đấu giá (Văn 

bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng 

thực), người được ủy quyền phải nộp bản sao CMND (mang theo bản chính 

để đối chiếu). 

 5. Hình thức, cách thức đấu giá: 

 - Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp một vòng. 

 - Cách thức:  

 + Bước 1: Người tham gia đấu giá sau khi lựa chọn thửa đất tham gia 

đấu giá sẽ mua và nộp hồ sơ tại Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc 

hoặc phòng Tài nguyên và Môi trường. 

 + Bước 2: Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty hợp danh bán 

đấu giá tài sản Tây Bắc; chuyển phiếu nộp tiền cho phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện Yên Châu. 

+ Bước 3: Tham gia cuộc đấu giá và trả giá 

 - Phương thức đấu giá: Trả giá lên. 

 Mọi chi tiết xin liên hệ trong giờ hành chính: 

 (1) Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Châu (Địa chỉ Tiểu 

khu 3, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, số điện thoại: 

02123.840.163). 

 (2) Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc (Địa chỉ: Số nhà 470, 

đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn 

La, số điện thoại: 02123.855.855). 
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 UBND huyện Yên Châu thông báo để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 

quan tâm được biết và đăng ký tham gia./. 
 

Nơi nhận: 
- TT UBND huyện; 

- Trung tâm truyền thông - văn hóa; 

- Lưu VT, TNMT, Long 10b. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Lường Trung Hiếu 
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