
 

THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng 

đất 05 nền Khu đất Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh (điểm cũ) 
__________ 

 

Căn cứ điều 56, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; 

Căn cứ Quyết định số 4998/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để 

thực hiện đấu giá quyền sử dụng 05 nền khu đất Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh 

(điểm cũ); 

Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu 

giá chuyên nghiệp thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất Bệnh viện Đa 

khoa khu vực tỉnh (điểm cũ)” như sau: 

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: 

- Người có tài sản đấu giá: UBND thành phố Châu Đốc. 

- Đơn vị được UBND thành phố Châu Đốc giao tổ chức đấu giá quyền sử dụng 

đất: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Châu Đốc. 

- Địa chỉ: số 10, đường Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh 

An Giang. 

2. Tên tổ chức bán đấu giá tài sản được lựa chọn:  

- Tên tổ chức: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang. 

- Địa chỉ: số 01, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang. 

3. Thời gian, địa điểm đơn vị đến tiếp nhận hồ sơ để tiến hành tổ chức bán 

đấu giá tài sản: 

- Thời gian: Ngày 24/12/2020. 

- Địa điểm: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang (lầu 

2, khối trụ sở cơ quan ban ngành, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An 

Giang). 

- Số điện thoại liên hệ: 02963.568.199 

ỦY BAN NHÂN DÂN    

THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /TB-UBND Châu Đốc, ngày          tháng  12  năm 2020 
  



Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc thông báo đến tổ chức đấu giá tài sản đã 

tham gia đăng ký biết và tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn đến tiếp nhận hồ sơ 

và đàm phán ký kết hợp đồng thực hiện dịch vụ đấu giá tài sản để triển khai thực 

hiện./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- TT. UBND/TPCĐ;  

- Cổng TTĐT/TP;  

- TT. Phát triển quỹ đất;/TP 

- TT. Dịch vụ bán đấu giá tài sản AG; 

- LĐVP; 

- CV Tân; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

       

 

 

 

Phạm Văn Phúc               
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