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SỞ TƯ PHÁP TỈNH SƠN LA 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH 

TÂY BẮC - VIỆT NAM   

Số: 13 /2022/TB-ĐGTB 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Sơn la, ngày 10 tháng 6 năm 2022 

 

  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ  

 Quyền sử dụng 20 thửa đất thuộc cơ sở (cũ) của Trường Mầm non  

Chiềng Khoang, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai 

 

Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam thông báo mời tham gia đấu giá 

quyền sử dụng 20 thửa đất thuộc cơ sở (cũ) của Trường Mầm non Chiềng Khoang, xã 

Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, với các nội dung như sau: 

1. Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:  

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. 

- Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Sơn La 

- Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất: Công ty Đấu giá hợp danh 

Tây Bắc - Việt Nam.    

2. Thông tin về khu đất đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền 

đặt trước: 

STT 
Tên 

thửa đất  

Diện tích 

Thửa đất 

(m2) 

Đơn giá 

(đồng/m2) 

Giá khởi điểm   

(đồng/thửa) 

Tiền đặt 

trước 

(đồng/thửa) 

Tiền hồ 

sơ  

(đồng/hs) 

I 
Vị trí 1 đường quốc lộ 6B: Đoạn từ nhà ông Cà Văn Hao đến ngã 3 vào bản He 

(Trạm khuyến nông xã Chiềng Khoang) + 500m đi về phía Quỳnh Nhai 

 
Lô thường 748,5  3.593.280.000   

1 Thửa số 2 93,6 4.800.000 449.280.000 45.000.000   200.000  

2 Thửa số 3 93,6 4.800.000 449.280.000 45.000.000  200.000  

3 Thửa số 4 93,5 4.800.000 448.800.000 45.000.000  200.000  

4 Thửa số 5 93,6 4.800.000 449.280.000 45.000.000  200.000  

5 Thửa số 6 93,6 4.800.000 449.280.000 45.000.000  200.000  

6 Thửa số 7 93,5 4.800.000 448.800.000 45.000.000  200.000  

7 Thửa số 8 93,6 4.800.000 449.280.000 45.000.000  200.000  

8 Thửa số 9 93,6 4.800.000 449.280.000 45.000.000  200.000  
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 Lô góc 245,3  1.280.956.600   

1 Thửa số 1 98,6 5.222.000 514.889.200 50.000.000 500.000 

2 Thửa số 11 146,7 5.222.000 766.067.400 75.000.000 500.000 

II 
Vị trí 1 đất ở thuộc địa bàn các xã của huyện Quỳnh Nhai  

(đường nội bộ khu quy hoạch) 

 
Lô thường 734,0   1.834.750.000 

  
1 Thửa số 13 89,7 2.500.000 224.250.000 25.000.000  200.000  

2 Thửa số 14 90,5 2.500.000 226.250.000 25.000.000  200.000  

3 Thửa số 15 91,1 2.500.000 227.750.000 25.000.000  200.000  

4 Thửa số 16 91,5 2.500.000 228.750.000 25.000.000  200.000  

5 Thửa số 17 92,1 2.500.000 230.250.000 25.000.000  200.000  

6 Thửa số 18 92,5 2.500.000 231.250.000 25.000.000  200.000  

7 Thửa số 19 93,0 2.500.000 232.500.000 25.000.000  200.000  

8 Thửa số 20 93,5 2.500.000 233.750.000 25.000.000  200.000  

 Lô góc 249,7  676.687.000   

1 Thửa số 12 142,1 2.710.000 385.091.000 40.000.000 200.000  

2 Thửa số 21 107,6 2.710.000 291.596.000 30.000.000 200.000  

 * Lưu ý:  

- Giá khởi điểm của từng thửa đất không bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí 

khác có liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí do người mua được tài sản đấu giá thực 

hiện theo quy định của pháp luật; 

- Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không có tiền lãi; Tiền hồ sơ không 

được hoàn trả lại. 

- Đối với 01 thửa đất, một (01) hộ gia đình chỉ được một (01) cá nhân tham gia 

đấu giá (Một hộ gia đình hoặc 01 cá nhân có thể đăng ký tham gia đấu giá đối với 

nhiều thửa đất khác nhau). 

3. Vị trí, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất:  

- Vị trí: 20 thửa đất thuộc cơ sở (cũ) của Trường Mầm non Chiềng Khoang, xã 

Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn. 
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- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. 

4. Đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:  

- Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân từ đủ 18 tuổi 

trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự và thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo 

quy định tại Điều 55 Luật Đất đai 2013; 

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, 

nộp khoản tiền đặt trước (số lượng hồ sơ và tiền đặt trước tương ứng với số lượng 

thửa đất đăng ký đấu giá), nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo đúng quy định. 

Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá thực hiện nghiêm quy định về phòng chống 

dịch Covid - 19 của UBND tỉnh Sơn La. 

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá: 

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng. 

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên theo giá đơn vị (đồng/thửa). 

- Cách thức tổ chức đấu giá: Đăng ký đấu giá theo từng thửa đất. 

- Bước giá: 10.000.000 đồng/vòng (Mười triệu đồng/ vòng). 

(Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước 

liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên). 

6. Thời gian, địa điểm kiểm tra thực địa: 

Người tham gia đấu giá liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt 

Nam để được xếp lịch hẹn đi xem thực địa trong 03 ngày liên tiếp từ ngày 20/6/2022 

đến ngày 22/6/2022 (giờ hành chính). 

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính): 

Từ 8h00 phút ngày 16/6/2022 đến 17h00 phút ngày 29/6/2022. Bán hồ sơ tham 

gia đấu giá tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam hoặc trụ sở UBND xã 

Chiềng Khoang. 

Tham khảo thông tin tại:   

+ Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản: https://dgts.moj.gov.vn/;\ 

+ Trang thông tin điện tử về tài sản Nhà nước: https://taisancong.vn/  

+ Trang thông tin của Công ty: https://daugiataybac.com/ 

- Hình thức tiếp nhận/nộp hồ sơ đấu giá: Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ 

đăng ký tham gia đấu giá cho tổ chức đấu giá (Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - 

Việt Nam) qua 02 hình thức:  

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam.  

+ Nộp bằng hình thức gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Công ty đấu giá hợp danh 

Tây Bắc - Việt Nam. 
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Lưu ý: Gửi đến Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam trước thời điểm 

17h00’ngày 29/6/2022. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau thời hạn này, Công ty 

đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách 

hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này. 

8. Thời gian nộp tiền đặt trước: 

- Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 29/6 đến 17h00 phút ngày 

01/7/2022, khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản 

vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam như sau: 

+ Tên chủ tài khoản: “Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam” 

+ Số tài khoản: 7900 201 008 330 

+ Tại Ngân hàng: Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La. 

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD…, nộp 

tiền đặt trước tham gia đấu giá QSDĐ Thửa đất số…..... tại khu trụ sở cũ Trường Mầm 

non Chiềng Khoang tổ chức ngày 01/7/2022 

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên 

hệ thống ngân hàng Agribank của Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam tính 

đến hết 17h00’ ngày 01/7/2022. 

9. Thời gian xét duyệt điều kiện người tham gia đấu giá: 17h30, Ngày 

01/7/2022 tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam. 

10. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi đấu giá: 

- Thời gian: Vào hồi 9h00 phút ngày 02/7/2022 (Thứ bảy). 

- Địa điểm: Trụ sở UBND xã Chiềng Khoang. 

- Trong trường hợp thời gian tổ chức cuộc đấu giá có thay đổi thì Công ty sẽ có 

thông báo bằng văn bản. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:  

- Công ty Đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam, địa chỉ: số 470 đường Trần 

Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn la, tỉnh Sơn La.  

Điện thoại: 02123.855.855/ 0824.413.789.     

 

Nơi nhận: 

- Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản;                                                                              

- Sở Tài chính tỉnh Sơn La; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn La; 

- Báo tỉnh Sơn La; 

- Các điểm niêm yết; 

- Lưu HS, VT./. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Anh Quang 
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