UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHƯ SÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 91 /TB-UBND

Chư Sê, ngày 04 tháng 5 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
UBND huyện Chư Sê thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bị tịch
thu trên địa bàn huyện Chư Sê .
I. Thông tin về đơn vị có tài sản đấu giá:
1. Tên đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
2. Địa chỉ: 757 Hùng Vương – thị trấn Chư Sê – Chư Sê – Gia Lai.
II. Thông tin về tài sản đấu giá:
Đất san lấp tịch thu tại thôn Đoàn Kết, xã Ia Pal:
Loại tang vật

Khối lượng

Đất san lấp

29 (m3)
TỔNG CỘNG

Đơn giá
14.000
(đồng/m3)

Thành tiền (đồng)
406.000
406.000

(Bằng chữ: Bốn trăm lẻ sáu nghìn đồng)
III. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài
sản đấu giá.
- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.
- Có tên trong dach sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
IV. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Sê. 757 Hùng
Vương – thị trấn Chư Sê – huyện Chư Sê – tỉnh Gia Lai.
Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Website UBND huyện;
- Phòng: TC-KH; TNMT;
- Lưu: VT.
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