
UBND HUYỆN TUY AN 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN 

QUỸ ĐẤT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-TTPTQĐ Tuy An, ngày 26  tháng 5 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất KDC Tân An, xã An 

Hòa Hải, huyện Tuy An 

 

 Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu 

giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;  

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của  Bộ Tài chính quy 

định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản; 

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy 

định chế độ tài chính trong hoạt động Đấu giá tài sản. 

Căn cứ Công văn số 2638/UBND-KT ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh Phú 

Yên về việc triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ Quyết định số 7077/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 về việc phê duyệt 

giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở 172 lô đất tại Khu dân cư Tân An, xã An 

Hòa, huyện Tuy An. (Nay xã An Hòa Hải) 

1. Đơn vị thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 

Tên đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuy An  

Địa chỉ: Thị Trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 

Số điện thoại:  02573 767879 

2. Tài sản bán đấu giá:   

Quyền sử dụng đất đối với các lô: 46 lô thuộc khu dân cư Tân An, thôn Nhơn 

Hội, xã An Hòa Hải, gồm các lô:  

+Khu A: Từ lô 01 đến lô 32;  

+Khu C: Từ lô 01 đến lô 14. 

Tổng giá khởi điểm của 46 lô nói trên là: 11.279.462.750 đồng   (Mười một 

tỷ, hai trăm bảy mươi chín triệu, bốn trăm sáu mươi hai ngàn, bảy trăm năm mươi 

đồng ). 

Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí. 



Thù lao dịch vụ là 40.910.000đ  cộng (+) 1% trên phần chênh lệch giá trị 

quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm. 

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

 -Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản; 

 -Có phương án đấu giá khả thi, có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức 

đấu giá tài sản; 

-Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp (chào giá thấp hơn các đơn vị 

khác ); 

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

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn đơn vị đấu giá 

tài sản:  

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 28/5/2020  đến 16g 30’ ngày 01/6/2020  tại 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuy An. Trong giờ Hành chính. 

Địa chỉ: Thị Trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. 

 

 

Nơi nhận: 
-Trang thông tin điện tử Huyện Tuy An 

- CT, PCT (B/cáo); 

- Lãnh đạo TT; 

- Lưu: VT+Tùng 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Khiêm 
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