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CÔNG TY ĐẤU GIÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỢP DANH PHÚ THỌ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 67/TB-AAPC Phú Thọ, ngày  14  tháng 09 năm 2022 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã ký giữa UBND huyện Thanh 

Thuỷ (Hội đồng xử lý đấu giá QSD đất) và Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ. 

Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ tổ chức đấu giá tài sản như sau: 

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ 

- Địa chỉ: Số 36 đường Kim Đồng, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ. 

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Thanh Thuỷ (Hội đồng xử lý đấu 

giá QSD đất). 

- Địa chỉ: Khu Phố, thị trấn Thanh Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ. 

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 32 ô đất ở tại khu 5 (Giếng Sùi) xã Tu Vũ, 

huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. 
 

Số 
Thửa đất/ô 

đất 

Diện 

tích 
Đơn giá Giá khởi điểm 

Tiền đặt 

trước 
Bước giá 

Tiền 

hồ sơ 

TT đấu giá m2 đồng/m2 đồng/ô đồng/ô đồng/ô đồng/hs 

I LK01             

1 LK01-01 332,8 6.500.000 2.163.200.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

2 LK01-02 250 6.500.000 1.625.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

3 LK01-03 250 6.500.000 1.625.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

4 LK01-04 250 6.500.000 1.625.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

5 LK01-05 250 6.500.000 1.625.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

6 LK01-06 250 6.500.000 1.625.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

7 LK01-07 250 6.500.000 1.625.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

8 LK01-08 250 6.500.000 1.625.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

9 LK01-09 250 6.500.000 1.625.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

10 LK01-10 250 6.500.000 1.625.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

11 LK01-11 250 6.500.000 1.625.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

12 LK01-12 250 6.500.000 1.625.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

13 LK01-13 250 7.000.000 1.750.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

II LK02       
 

    

1 LK02-01 250 7.000.000 1.750.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

2 LK02-02 250 6.500.000 1.625.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

3 LK02-03 250 6.500.000 1.625.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

4 LK02-04 250 6.500.000 1.625.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

5 LK02-05 250 6.500.000 1.625.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

6 LK02-06 250 6.500.000 1.625.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

7 LK02-07 250 6.500.000 1.625.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

8 LK02-08 250 6.500.000 1.625.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

9 LK02-09 250 7.000.000 1.750.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 
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Số 
Thửa đất/ô 

đất 

Diện 

tích 
Đơn giá Giá khởi điểm 

Tiền đặt 

trước 
Bước giá 

Tiền 

hồ sơ 

TT đấu giá m2 đồng/m2 đồng/ô đồng/ô đồng/ô đồng/hs 

III LK03       
 

    

1 LK03-01 250 7.000.000 1.750.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

2 LK03-02 250 6.500.000 1.625.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

3 LK03-03 250 6.500.000 1.625.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

4 LK03-04 250 6.500.000 1.625.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

5 LK03-05 250 6.500.000 1.625.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

6 LK03-06 250 6.500.000 1.625.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

7 LK03-07 250 6.500.000 1.625.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

8 LK03-08 250 6.500.000 1.625.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

9 LK03-09 250 6.500.000 1.625.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

10 LK03-10 374 6.500.000 2.431.000.000 325.000.000 100.000.000 500.000 

 

 Giá khởi điểm chưa bao gồm các khoản chi phí khác (thuế, phí, lệ phí,...) liên 

quan đến việc đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài 

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua 

đấu giá quyền sử dụng đất. 

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 15/09/2022 đến 17h00’ 

ngày  30/09/2022 (trong giờ hành chính) tại:  

+ Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh Thủy. 

+ Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ. 

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong 02 ngày 26/09 và 27/09/2022 (Trong 

giờ hành chính) tại vị trí tài sản đấu giá. Khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản liên hệ 

trước một ngày với Công ty để được hướng dẫn đi xem ô đất trên thực địa hoặc khách 

hàng tự đi xem theo sơ đồ quy hoạch đã được cung cấp trong hồ sơ đấu giá. 

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá. 

* Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân tư đủ 18 tuổi trở 

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

tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai 2013, đủ điều kiện theo Điều 

38 Luật Đấu giá tài sản 2016. 

* Cách thức: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ 

đấu giá hợp lệ, nộp phiếu trả giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định. 

6. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá 

- Thời gian: Từ ngày 15/09/2022 đến 17h00’ ngày 30/09/2022 

- Hình thức: Phong bì đựng hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phong bì đựng 

phiếu trả giá của khách hàng (Đơn, phiếu đã được điền đầy đủ thông tin) phải ký 

niêm phong và gửi qua đường bưu chính đến Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh 

Thủy – Địa chỉ: Khu Phố, thị trấn Thanh Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ 

(Thời gian tính theo thời gian Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh Thủy nhận hồ 

sơ từ nhân viên bưu chính). 
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Các trường hợp hồ sơ được nhân viên bưu chính chuyển tới sau 17h00’ ngày 

30/09/2022 sẽ không được tiếp nhận. Hết thời hạn nhận hồ sơ, Công ty và Đơn vị có 

tài sản đấu giá sẽ niêm phong Hòm phiếu và không nhận thêm bất kỳ Hồ sơ đấu giá 

và Phiếu trả giá nào. 

7. Nộp tiền đặt trước: 

- Thời gian: Trong 03 ngày làm việc: Từ ngày 28/09/2022 đến 17h00’ ngày 

30/09/2022 (Tiền đặt trước của khách hàng phải được báo có trong tài khoản của Công 

ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ tính đến 17h00 ngày 30/09/2022 mới được coi là hợp lệ) 

- Phương thức: Chuyển tiền hoặc nộp tiền vào tài khoản số 810055589300001 

Mở tại: Ngân hàng TMCP Nam Á - CN Phú Thọ - PGD Thanh Thủy 

Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ. 

(Khoản tiền đặt trước phải nộp riêng cho từng thửa/ô đất đăng ký đấu giá, 

không nộp gộp tiền đặt trước của nhiều thửa/ô đất đăng ký tham gia đấu giá trong 

một giấy nộp tiền/lệnh chuyển tiền) 

- Nội dung: “Họ tên người tham gia đấu giá” – “Số CMND/CCCD/HC” – Đấu 

giá ngày 03/10/2022 

Ví dụ: Nguyễn Văn A – 025012345678 – đấu giá ngày 03/10/2022 

(Nội dung chuyển tiền không cần ghi ký hiệu thửa/ô đất đăng ký tham gia đấu giá) 

8. Thời gian, địa điểm buổi công bố giá:  

- Thời gian: Bắt đầu từ 08h00’ ngày 03/10/2022 (thứ hai) 

- Địa điểm: Hội trường UBND xã Tu Vũ. 

Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá có mặt trước 30 phút để làm thủ tục vào 

phòng đấu giá, mang theo CMND/CCCD, giấy nộp tiền đặt trước để xác minh người 

tham gia đấu giá. 

9. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. 

* Chi tiết liên hệ:  

- Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ (ĐT: 02103.842.215 - Mrs. Phương: 

0975137627). 

- Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh Thủy  (ĐT: Mrs. Hiên-0988.581.248) 

- UBND xã Tu Vũ. 

 

Nơi nhận: 

- UBND huyện Thanh Thủy (b/c) 

- Phương tiện TTĐC (q/c); 

- Website: dgts.moj.gov.vn (đ/t); 

- Website: taisancong.vn (đ/t); 

- UBND xã Tu Vũ (n/y); 

- Phát hành cùng HSĐG; 

- Lưu hồ sơ. 
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Lưu ý nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá: 

 

- Người tham gia đấu giá phải trực tiếp viết, ký đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu 

trả giá; Chịu trách nhiệm bảo mật thông tin, chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ 

sơ đấu giá, phiếu trả giá của mình; Không nhờ người khác viết hộ, không viết hộ 

người khác. 

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: 

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá điền đầy đủ thông tin. 

+ 02 bản CMND hoăc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực (bản sao có 

chứng thực) 

+ 02 bản sổ hộ khẩu hoặc trích lục do cơ quan công an cung cấp (bản sao có chứng 

thực) 

- Toàn bộ các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được bỏ vào một phong 

bì đựng hồ sơ đấu giá dán kín, tại các mép của phong bì có chữ ký niêm phong của 

khách hàng đăng ký tham gia đấu giá. 

- Trường hợp đăng ký tham gia đấu giá nhiều thửa/ô đất thì khách hàng nộp số 

lượng đơn đăng ký tham gia đấu giá tương ứng (chỉ cần nộp 02 bản 

CMND/CCCD/HC và hộ khẩu). 

- Phong bì đựng Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá chỉ được mở trước ngày tổ chức 

buổi công bố giá 01 (một) ngày.  

- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải ghi đầy đủ thông tin, bọc bằng chất 

liệu bảo mật, bỏ vào một phong bì đựng phiếu trả giá, dán kín phong bì và có chữ ký 

của người trả giá tại các mép dán của phong bì đựng phiếu để đảm bảo tính bảo mật. 

- Ghi số lượng Đơn đăng ký, Phiếu trả giá trên phong bì đựng hồ sơ và phong bì 

đựng phiếu trả giá. 

- Không cần ghi tên, ký hiệu thửa/ô đất đăng ký tham gia đấu giá trên chứng từ nộp 

tiền, phong bì đựng hồ sơ, phong bì đựng phiếu trả giá. 


