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THÔNG BÁO
Lựa chọn đon vị thực hiện đấu giá tài sản

1. Đơn vị có tài sản đấu giá:
UBND xã Chỉ Đạo

Địa chỉ: xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

2. Tài sản đưa ra đấu giá:

Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên

3. Giá khởi điểm:

Tổng giá trị theo giá khởi điểm của khu đất: 53.196.850.000 đồng (Năm mươi ba tỷ 

một trăm chín mươi sáu triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng)

- Cơ sở vật chất trang thiết bị cần thiêt đảm bảo cho việc đấu giá quyền sử dụng 

khu đất nêu trên;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Có năng lực, kinh nghiệm trong công tác đấu giá tài sản từ 08 năm trở lên; đã 

đấu giá thành công ít nhất 05 hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất có giá trị theo giá 

khởi điểm từ 60 tỷ đồng trở lên;

- Có tối thiểu 06 đấu giá viên có kinh nghiệm 3 năm trở lên, đã được cấp thẻ đấu 

giá của cơ quan Tư pháp và đóng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định.

- Có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia lựa chọn tể chức đấu giá:
- Từ ngày 21/05/2020 đến 16h00’ ngày 25/05/2020 (trong giờ hành chỉnh)

-  Ẹ)ịa điểm nộp hồ sơ: Trụ sở UBND xã Chỉ Đạo. Địa chỉ: xã Chỉ Đạo, huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư Pháp công bố;



- Hồ sơ tham gia gửi xét chọn: Tổ chức đấu giá gửi 01 bộ hồ sơ doanh nghiệp về 

UBND xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm.

( Người đến nộp hồ sơ phải là đại diện hợp pháp của Công ty tham gia gửi hồ sơ 

xét duyệt có chứng minh thư (hoặc CCCD/HC)cùng giấy giới thiệu của Công ty; Hồ sơ 

không được chọn, không được trả lại)

6. Thời gian thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá:
- Vào ngày 26/05/2020 tại UBND xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm; trên trang điện tử 

huyện Văn Lâm (http://vanlam.hungyen.gov.vn).

Mọi chi tiết xin liên hệ: UBND xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm; Địa chi: xã Chỉ Đạo, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. ĐT liên hệ : 02213 983 003
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