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THÔNG BÁO  

Tạm dừng việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất  

Trước tình hình diễn biến dịch covid 19 hết sức phức tạp, để đảm bảo công 

tác phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND 

tỉnh Quảng Bình và Công văn số 202/BQLDA ngày 30/8/2021 của Ban quản lý dự 

án Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất thị xã Ba Đồn về việc tạm dừng tổ chức 

đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 27 thửa đất ở thuộc dự án: Phát triển quỹ đất 

khu dân cư phía Bắc phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (Giai 

đoạn 1 - Đợt 1).  

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình xin thông báo: 

1. Tạm dừng thu hồ sơ, công bố giá đối với 27 thửa đất ở thuộc dự án: Phát 

triển quỹ đất khu dân cư phía Bắc phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng 

Bình (Giai đoạn 1 - Đợt 1) cho đến khi có thông báo mới. 

2. Khi có văn bản mới của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển 

quỹ đất thị xã Ba Đồn về việc tiếp tục tổ chức đấu giá, Trung tâm Dịch vụ đấu giá 

tài sản tỉnh Quảng Bình sẽ thông báo cho khách hàng được biết để nộp hồ sơ 

tham gia đấu giá. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, 

điện thoại: 0232.3856585, Website: https://daugia.quangbinh.gov.vn; Ban quản lý 

dư ̣án Đầu tư xây dư ̣ ng và Phát triển Quỹ đất thị xã Ba Đồn và UBND phường 

Quảng Long. 

 
Nơi nhận:  

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá; 

- Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ tx Ba Đồn (để phối hợp); 

-UBND  phường Quảng Long và các phường xã (để phối hợp); 

- Sở  Tư pháp (để b/c); 

- UBND thị xã Ba Đồn  (để b/c); 

- Báo Quảng Bình đăng ngày 01/9/2021; 

- Lưu HS. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Lê Sơn 
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