
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÃ VĨNH TỂ Đỏc lâp -  Tư do -  Hanh phúc

Số: (ị4 /TB-ƯBND Vĩnh Tế, ngày 09 thảng 9 năm 2020

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CHO THUÊ QUYỀN s ử  DỤNG ĐẤT

ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tế tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng thửa 
đất nông nghiệp,để cá nhân thuê sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 
Cụ thể:

- Thửa đất đấu giá: Khu đất nông nghiệp ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Tế 
(thửa đất số 1230, tờ bản đồ 46).

- Diện tích: 5.000m2
- Giá khởi điểm: 4.500.000 đồng/năm.
- Tiền bán hồ sơ: 1.000.000 đồng/hồ sơ.
- Tiền đặt truớc:900.000 đồng/hồ sơ.
- Thời hạn thuê đất: 05 năm.
- Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu 

thường trú tại địa phương; hộ gia đình, cá nhân đang cư trú tại địa phương được 
UBND xã Vĩnh Te xác nhận; hộ gia đình, cá nhân các xã, phường, thị trấn giáp 
ranh trực tiếp sản xuất nông nghiệp được UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú xác nhận.

- Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ 
tham gia đấu giá: hộ gia đình, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá 
hợp lệ tại trụ sở ủy  ban nhân dân xã Vĩnh Tế trong giờ hành chính từ ngày niêm 
yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 25/9/2020 và nộp tiền đặt trước trong thời 
hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Thời gian, địa điểm xem thửa đất đấu giá: ngày 24/9/2020 và ngày 
25/9/2020 tại ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tế.

- Thời gian tiến hành đấu giá: 9 giờ 00 phút ngày 28/9/2020.
- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
- Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói.
- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại trụ sở ủy  ban nhân dân xã Vĩnh Te./.

Nơi nhận:
-  Niêm yết tại trụ sở UBND xã Vĩnh Tế;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu:VT.


