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Chu' Se, ngày 05 tháng 11 näm 2019

THÔNG BAO
V vic ltia chçn ti chfrc ban dâu giá tài san

Can cu Lut Du giá tài san näm 2016.
Can cü Quyt djnh s 11/2018/QD-TJBND ngày 04/4/2018 ciia UBND tinh Gia
Lai v vic ban hành quy djnh ye to chüc thirc hin dâu giá quyên sir dung dat dê giao
dt có thu tin sir diing dat hoc cho thuê dat trên dja bàn tinh Gia Lai.
Can cü Quyt djnh s 643/QD-UBND ngày 07/6/2019 cüa UBND huyn Chu Se
v vic phê duyt phumg an dâu giá quyên sir dçtng dat khu quy hoch khu trung tam
hành chInh và khu do thi, sinh thai phIa Dông thj trân Chu Se, huyn Chu Se.
Can cr Quyt di,nh so 1028/QD-UBND ngày 05/11/2019 cüa UBND huyn Chu
Se ye vic phê duyt giá khâi diem dâu giá quyên sü dting dat khu quy hoach khu trung
tam hành chInh và khu do thj sinh thai phIa Dông thj trân Chu S, huyn Chu Se (lan
4).
UBND huyn Chu Se thông báo v vic 1?a chçn t chi.rc du giá tái san d ban
dàu giá quyên si'r di,ing dat tai Khu quy hoach khu trung tam hành chInh và khu do thi,
sinh thai phia DOng thi, trân Chu S, cii the nhu sau:
1. Ten to chü'c có tài san ban du giá: UBND huyn Chu Se.
2. Ten to chile dirçrc giao xir l dan giá quyn sir diing dat: Phông Tài chInh —
kê hoach huyn Chu Se. Dja chi: 757 Hang Vuong, TI Chu S, huyn Chu Se, tinh Gia
Lai.
3. Thông tin ye tài san ban dãu giá:
3.1. DIa dim: ThOn Dun Bêu, thi, trân Chu Se, huyn Chu Se
3.2. Din tIch: Tong din tIch các lô dat dâu giá: 12.236,9 m2,
3.3. Tong so Jo dat du'a ra dãu giá là: 61 lô.
3.4. Miic dIch sir diing dat: Dat a dO thj.
3.5 Tho'i hin sir drng: Lâu dài.
3.6. Tong giá kh&i diem các lô dat: 44.552.900.700 dông. (Bang chIr: Bón
mu'o'i bón tj" iiàrn train nàin mu'cii hai friu chin tram nghIn bay tram dóng,)

4. Tiêu chI lya chQn chive dâu giá tài san theo quy dlnh ti khoãn 4, diu
56 cüa Lut dan giá tài san näm 2018, cii the:
to

- Co s vt cht, có trang thit bj cn thit bâo dam cho vic du giá di vói tài
san dâu giá;
- Phucing an ban dâu giá khá thi, hiu qua;
- Nang lirc, kinh nghim và uy tin cüa t chrc du giá;
- Thu lao djch v11 dtu giá, chi phi du giá tài san phü hqp;
- Là to chirc ban dâu giá chuyên nghip và có ten trong danh sách các t chirc
dAu giá tài san do Bô Tu pháp cong b;
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5. Thoi gian, d!a diem n9p ho so' dang ky tham gia to chive d than:
- Thai gian thông báo: 15 ngày lam vic (k tiir ngày 06/11/20 19 dn ngày
26/11/2019).
- Th?i gian np ho so dang k tham gia to chüc dâu giá tài san trong thai han
03 ngày kê ti'r ngày 22/11/2019 den trucc 15h00' ngày 26/11/2019 (trong gitY hành
chInh).
Ho so gôm: + 01 don xin nh.n thâu;
+01 bhôsonang1irc;
- HInh thrc ho so: ho so dugc d1rng trong tüi ho so và duqc niêm phong.
- Dja diem np ho so: Phông Tài chInh- Kê hoach huyn Chu Se. 757 Hung
Vuong, Thj trân Chu S, huyn Chu Se, tinh Gia Lai.
UBND huyn Chu Se thông báo dê các to chüc dâu giá tài san bit tham gia d
thâu thrc hin cuc dâu giá quyên si.r ding dat.
No nhân:
TM. UY BAN NHAN DAN
- Các to chirc dâu giá;
TICH
- S Tài nguyen và Môi trixông Gia Lai;
>'- Trang thông tin din t1r Si Tài nguyên-MT(dãng T/Bao); ,/
- Sâ Tu pháp Gia Lai;
- Trang thông tin din tir huyn Chix Sê(dang T/Bao);
- Chü tjch, các PCT UBND huyn;
- Dài Truyên thanh-TH huyn(dang T/Báo);
- Luu: VT-CVKT.
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