ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHƯ SÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 248 /TB-UBND

Chư Sê, ngày 21 tháng 9 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;
Căn cứ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh Gia
Lai về việc ban hành quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao
đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Căn cứ Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND huyện Chư Sê
về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử
dụng đất tại Khu dân cư thôn Ia Ring, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê.
UBND huyện Chư Sê thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng
đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại Khu dân cư thôn Ia Ring, xã Ia Tiêm, huyện
Chư Sê, cụ thể như sau:
1. Tên tổ chức có tài sản bán đấu giá: UBND huyện Chư Sê.
2. Tên tổ chức được giao xử lý đấu giá quyền sử dụng đất: Hội đồng Phát triển
quỹ đất và giám sát việc đấu giá quyền sử dụng đất huyện Chư Sê. Địa chỉ: 757 Hùng
Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
3. Thông tin về tài sản bán đấu giá:
3.1. Vị trí: Thôn Ia Ring, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê.
3.2. Diện tích: 32.173 m2 (104 lô).
3.3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn.
3.4. Hình thức đấu giá: Đấu giá trả tiền đất một lần.
3.5. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
3.6. Giá khởi điểm: 13.629.937.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ sáu trăm hai
mươi chín triệu chín trăm ba mươi bảy nghìn đồng).
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4, điều
56 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, cụ thể:
- Cơ sở vật chất, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài
sản đấu giá;
- Phương án bán đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
- Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp và có tên trong danh sách các tổ chức
đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
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5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian thông báo: 15 ngày làm việc kể từ ngày 22/9/2020 đến hết ngày
13/10/2020).
- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản trong thời hạn
02 ngày làm việc kể từ ngày 12/10/2020 đến trước 15h00’ ngày 13/10/2020 (trong
giờ hành chính).
Hồ sơ gồm: + 01 đơn xin nhận thầu;
+ 01 bộ hồ sơ năng lực;
- Hình thức hồ sơ: Hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ và được niêm phong.
- 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.
UBND huyện Chư Sê thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết tham gia dự
thầu thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất.
Nơi nhận:
- Các tổ chức đấu giá;
- Sở TN&MT tỉnh Gia Lai;
- Trang thông tin điện tử Sở TN&MT (đăng T/báo);
- Sở Tư pháp Gia Lai;
- Trang thông tin điện tử huyện Chư Sê (đăng T/Báo);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Trung tâm VHTT&TT huyện (đăng T/Báo);
- Lưu: VT, CVKT.
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