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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 93/TB-BQL Krông Nô, ngày 18 tháng 11 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

V/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất 

12 thửa đất thuộc một phần khu A – Khu quy hoạch 

Trung tâm cụm xã Tân Thành, huyện Krông Nô  

 

Kính gửi: Các tổ chức bán đấu giá tài sản. 

 

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 56 Luật Bán đấu giá tài sản năm 2016; 

Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô thông báo về việc lựa 

chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau:   

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ban quản lý dự án và Phát 

triển quỹ đất, địa chỉ: 07 Phan Bội Châu, thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông.  

2. Thông tin về tài sản đấu giá  

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất của 2.054,3m
2
/12 thửa đất ký hiệu từ A1 

đến A12 thuộc một phần khu A – Khu quy hoạch trung tâm cụm xã Tân Thành, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông. 

3. Tổng giá khởi điểm của tài sản: 4.681.359.000 đồng/12 thửa đất.  

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

- Tổ chức có đăng ký kinh doanh và hoạt động ngành nghề theo quy định Luật 

đấu giá tài sản; Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp 
công bố. 

- Cơ sở vật chất: Có bản cam kết về cơ sở vật chất đủ điều kiện tổ chức đấu giá. 

- Có phương án bán đấu giá khả thi, hiệu quả.   

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. 

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Có tối thiểu 01 đấu 

giá viên hoạt động tại đơn vị, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản 

sao chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên; có tối thiểu 03 hợp đồng đã bán 

đấu giá thành.  

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của 

pháp luật.  

- Các cam kết khác (nếu có).   

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:   

Thời gian nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu 

điện đến trụ sở làm việc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô 



từ 7h00 phút ngày 19/11/2019 đến 09h00 phút ngày 25/11/2019 (Nhận hồ sơ 

trong giờ hành chính).   

Địa điểm nộp hồ sơ tại: Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện 

Krông Nô; số 07 Phan Bội Châu, thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông. Số điện thoại liên hệ: 02613.584.989. 

6. Thời gian đóng hồ sơ: 09h05’ ngày 25/11/2019.    

7. Thành phần hồ sơ: Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực không quá 6 

tháng tính đến ngày nhận hồ sơ) của các văn bản theo mục 4 Thông báo này. 

8. Hình thức hồ sơ: Hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ và được niêm phong. 

Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô rất mong nhận 

được sự hợp tác của các tổ chức đấu giá.  

Trân trọng! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND huyện (thay b/c); 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông; 

- Trang thông tin điện tử huyện Krông Nô; 

- Phòng TC-KH; Tư pháp; 

- UBND xã Tân Thành (để biết); 

- Lưu VT, HS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Phạm Văn Hải   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


