
SỞ TƯ PHÁP QUẢNG BÌNH  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRUNG TÂM DỊCH VỤ  

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-ĐGTS 

 

Quảng Bình, ngày 06 tháng 11 năm 2021 

 

THÔNG BÁO CÔNG KHAI VIỆC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

 1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.  Địa chỉ: Số 

52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.  

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Ban quản lý dư ̣án Đầu tư xây dưṇg và Phát 

triển quỹ đất thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 88 đường Phạm Văn Đồng, 

phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

 3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 12 thửa đất ở tại các xã: Lộc Ninh, Đức Ninh và 

Quang Phú thành phố Đồng Hới; Diện tích từ 117,8m
2
/thửa đến 263,0m

2
/thửa; Giá khởi điểm từ 

1.530.000.000 đồng đến 5.980.000.000 đồng/thửa. 

Diện tích đất, vị trí, giá khởi điểm của từng thửa đất được niêm yết tại trụ sở Trung tâm 

Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, Ban quản lý dư ̣án Đầu tư xây d ựng và Phát triển quỹ 

đất thành phố Đồng Hới, UBND xã: Lộc Ninh; Đức Ninh; Quang Phú và Trung tâm hội nghị 

tiệc cưới Luxe Palace. 

4. Tiền đặt trước: Nộp 250.000.000 đồng/thửa đất hoặc 1.000.000.000 đồng/thửa đất (tùy 

vào thửa đất đăng ký). 

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

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước 

giao đất có thu tiền sử dụng đất, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở, chấp hành tốt pháp luật 

đất đai và phương án đấu giá đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông 

qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hơp̣ lê  ̣tại trụ sở của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh 

Quảng Bình. 

6. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá tài sản:  

- Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá: 

Từ ngày 08/11/2021 đến 16h30’ ngày 23/11/2021 (Trong giờ hành chính các ngày làm việc) tại 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. 

 - Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 17/11/2021 và ngày 18/11/2021 tại vị trí thửa 

đất đưa ra đấu giá. Khách hàng có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, 

bố trí thời gian cụ thể đi xem tài sản. 

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 07h30’ ngày 19/11/2021 đến 16h30’ ngày 

23/11/2021 (Trong giờ hành chính các ngày làm việc) vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu 

giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại. 

- Thời gian công bố kết quả trả giá vào lúc: 14h00’ ngày 26/11/2021. 

- Địa điểm tổ chức buổi công bố kết quả trả giá: Tại Hội trường Trung tâm hội nghị tiệc 

cưới Luxe Palace. Địa chỉ: 35 Trần Quang Khải, Đồng Hới, Quảng Bình . 

- Lưu ý: Để đảm bảo công tác phòng chống dic̣h  Covid-19 khách hàng tham gia buổi công 

bố kết quả trả giá, các cá nhân liên quan không đến từ vùng đang thực hiện các biện pháp cách 

ly tập trung, cách ly y tế, vùng phong tỏa. Thực hiện nghiêm túc đảm bảo yêu cầu 5K theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế, không có các triệu chứng nghi ngờ như sốt, ho, khó thở và phải có phiếu 

xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS- CoV-2 còn giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm 

lấy mẫu xét nghiệm đến khi kết thúc buổi công bố giá đã trả. Chi phí thực hiện test Covid -19 do 

khách hàng tự chi trả theo mức giá dịch vụ của đơn vị y tế thực hiện việc test Covid -19. Đề nghi ̣ 

khách hàng đến tham gia đấu giá phải có mặt trước 60 phút trước thờ i gian tổ chức buổi công bố 

kết quả trả giá để kiểm tra giấy xác nhận âm tín h và làm các thủ tục liên quan. 



Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232.3533568 

(Gặp đ/c Toàn); Ban quản lý dư ̣án Đầu tư xây dưṇg và Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới , 

tỉnh Quảng Bình./. 
 

Nơi nhận:  

- Ban quản lý Dự án ĐTXD và PTQĐ TP Đồng Hới; 

- Đài PT&TH Quảng Bình (Đăng ngày 07/11/2021); 

- Báo Quảng Bình (Đăng ngày 10/11/2021); 

- UBND xã Đức Ninh, Lộc Ninh, Quang Phú; 

- Cổng TTĐTQG về đấu giá tài sản; 

- Trang TT về TSC - Cục QLCS (Thời báo Tài chính VN); 
- Website Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình; 

- Website Trung tâm DVĐGTS tỉnh Quảng Bình; 

- Lưu HS. 
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Nguyễn Thị Thanh Minh 
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