
 

      N           N      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

PHÒNG T I CH NH –    HO CH  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                               

Số:  16   /TB-TCKH 

 

      Tân Châu, ngày 06  tháng 01 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác 

các bến khách ngang sông năm 2022 trên địa bàn thị xã Tân Châu 
 

Căn cứ Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang Về việc phê duyệt giá khởi điểm quyền khai thác các bến khách ngang 

sông năm 2022 trên địa bàn thị xã Tân Châu; 

Căn cứ Thông báo số 1827/TB-TCKH ngày 30/12/2021 của Phòng Tài chính - 

Kế hoạch Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác các bến khách ngang 

sông năm 2022 trên địa bàn thị xã Tân Châu. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã  ân  hâu thông báo kết quả lựa chọn tổ 

chức đấu giá quyền khai thác các bến khách ngang sông năm 2022 trên địa bàn thị xã 

Tân Châu, cụ thể sau: 

1. Tổ chức đấu giá nộp hồ sơ đăng ký: 

Đến hết thời hạn đăng ký, Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã  ân  hâu nhận 

được hồ sơ đăng ký thực hiện cuộc đấu giá của 02 (hai) đơn vị tổ chức đấu giá như 

sau:  

-  rung  âm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang. Địa chỉ: số 01, Nguyễn 

 hái  ọc, Phường Mỹ  ình, thành phố Long  uyên, tỉnh An Giang. 

-  ông ty đấu giá hợp danh  ũng  rung Nam. Địa chỉ: Số 98  rần Nguyên 

Đán, phường Đông  uyên, thành phố Long  uyên, tỉnh An Giang. 

2.  ết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá thực hiện cuộc đấu giá: 

 ăn cứ  iên bản ngày 06/01/2022 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai 

thác các bến khách ngang sông năm 2022 trên địa bàn thị xã  ân  hâu.  

-  ên tổ chức đấu giá được lựa chọn:  rung  âm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh 

An Giang. Địa chỉ: số 01, Nguyễn  hái  ọc, Phường Mỹ  ình, thành phố Long 

 uyên, tỉnh An Giang. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch đang trình   N  thị xã phê duyệt kết quả lựa 

chọn tổ chức đấu giá tổ chức đấu giá quyền khai thác các bến khách ngang sông năm 

2022 trên địa bàn thị xã  ân  hâu. 

Nay, Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã  ân  hâu thông báo đến tổ chức đấu 

giá đã được lựa chọn biết và tổ chức thực hiện. 

 

Nơi nhận:                                                  TRƯỞNG PHÒNG 
      -  ổng thông tin điện tử quốc gia về ĐG S; 

 -  ổng thông tin điện tử  hị xã  ân  hâu; 

 -  rung tâm  VĐG S tỉnh AG; 

 -   N  thị xã (báo cáo); 

 - VP  hị ủy Tân Châu; 

 - VP  ĐN  và   N  (p/h thực hiện đăng tải);   

      - Lưu V ,  uệ,  iền. 


		2022-01-06T15:54:38+0700
	Việt Nam
	Phòng Tài chính - Kế hoạch<ptckh.tanchau@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




