
 

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ  

TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu 

giá tài sản là Quyền sử dụng đất đối với 08 lô đất tại khu dân cư Bắc Lanh 

Chang, xã Lục Bình; 07 lô đất tại khu dân cư Khuổi Nim, thị trấn Phủ Thông, 

tỉnh Bắc Kạn, Cụ thể như sau: 

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá 

1.1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp 

Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 16, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

1.2. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh 

Bắc Kạn. 

2. Tên tài sản; giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền 

bán hồ sơ, bước giá: 

* Khu dân cư Bắc Lanh Chang, xã Lục Bình:  
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1 1 ONT 100 175.000.000 100.000 30.000.000 

2 2 ONT 100 175.000.000 100.000 30.000.000 

3 3 ONT 100 175.000.000 100.000 30.000.000 

4 4 ONT 100 175.000.000 100.000 30.000.000 

5 5 ONT 100 175.000.000 100.000 30.000.000 

6 6 ONT 100 175.000.000 100.000 30.000.000 

7 7 ONT 100 175.000.000 100.000 30.000.000 

8 8 ONT 100 175.000.000 100.000 30.000.000 

Tổng cộng 800 1.400.000.000   

Số tiền bằng chữ: Một tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn./. 

* Khu dân cư Khuổi Nim, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông. 
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1 19 ODT 386,6 1.258.383.000 500.000 250.000.000 

2 20 ODT 120,7 392.878.500 200.000 70.000.000 

3 21 ODT 120,1 390.925.500 200.000 70.000.000 

4 23 ODT 122,2 397.761.000 200.000 70.000.000 

5 24 ODT 123,3 401.341.500 200.000 70.000.000 

6 25 ODT 122,9 400.039.500 200.000 70.000.000 

7 26 ODT 310,8 1.011.654.000 500.000 200.000.000 

Tổng cộng 1.306,6 4.252.983.000   

Số tiền bằng chữ: Bốn tỷ hai trăm năm mươi hai triệu chín trăm tám mươi 

ba nghìn đồng./. 

Mức giá khởi điểm nêu trên không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Bước giá:  Bước giá tối thiểu: 10.000.000,đ (Mười triệu đồng). Khách hàng 

trả giá từ mức khởi điểm cộng thêm tối thiểu 01 bước giá. 

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.  

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch 

vụ đấu giá tài sản hoặc Ban QLDAĐTXD huyện Bạch Thông để xem tài sản 

trong giờ hành chính 02 ngày 26/72022 và 27/7/2022). 

Địa điểm:  

- Tại Thôn Nà Nghịu, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. 

- Tại Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. 

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu 

giá, thu tiền đặt trước. (Trong giờ hành chính).  

- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung 

tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn: Từ ngày 19/7/2022 đến 16 giờ 00 phút 

ngày 08/8/2022. 

- Nộp tiền đặt trước trong 03 ngày 08/8/2022, 09/8/2022 đến 15 giờ 00 

phút ngày 10/8/2022. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển 

khoản như sau: 

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. 

+ Số tài khoản: 128000030856 mở tại Ngân hàng VietinBank chi nhánh Bắc Kạn. 

+ Nội dung: Nộp tiền đặt trước đấu giá đất.  

Khoản tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Trung tâm 

Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn tới 15 giờ 00 phút ngày 10/8/2022. 
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5. Hình thức, phương thức, thời gian và địa điểm đấu giá tài sản. 

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Đấu giá từng lô. 

- Phương thức: Phương thức trả giá lên. 

- Thời gian công bố giá: Hồi 09 giờ 00 phút ngày 11/8/2022. 

- Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn. Địa 

chỉ: thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. 

6. Đối tượng, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá. 

6.1. Đối tượng, điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá 

Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng Nhà nước 

giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai có nhu cầu sử 

dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt. 

 Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký 

tham gia đấu giá và không hạn chế số lô, đăng ký lô nào thì mua hồ sơ và nộp 

tiền đặt trước lô đó, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá. 

Những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 

2016 không được đăng ký tham gia đấu giá. 

6.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá. 

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá  

- Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp 

hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, phiếu trả giá và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá 

tài sản theo đúng thời gian quy định.  

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm: 

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS 

cung cấp; 

- Giấy Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân, (01 bản phôtô có chứng 

thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu); 

- Sổ hộ khẩu (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu); 

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);  

- Giấy nộp tiền đặt trước; 

- Phiếu trả giá. 

* Bỏ phiếu trả giá. 

-  Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. 
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- Gửi qua đường bưu chính (tính theo thời gian chuyển đến của Bưu Điện) 

gửi về địa chỉ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn, Số 16, 

đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài 

sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 02093.875.790./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- UBND huyện Bạch Thông;  
- Ban QLDAĐTXD huyện Bạch Thông; 
- UBND thị trấn Phủ Thông, UBND xã Lục 
Bình, Các xã thuộc địa bàn huyện Bạch 
Thông. 
- Đăng tin: Cổng TTĐT Quốc gia về 
ĐGTS; Trang TT Cục QLCS Bộ Tài chính;  
- Đài PTTH Bắc Kạn (Đăng tin ngày 
19/7/2022 và ngày 22/7/2022) 
-Lưu VT, HSĐG. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Lan Phương 
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