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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN PHÚ 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số: 04/TB-PTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Phú,  ngày  04  tháng 02 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai lựa chọn đơn vị tổ chức  

bán đấu giá tài sản:thửa đất số 200, 203, tờ bản đồ  

số 26 tọa lạc tại ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú 

 

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

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư Pháp quy định việc tổ chức thực hiện 

đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; 

Căn cứ Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh 

An Giang về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu 

tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND huyện An 

Phú về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Làng nghề Hà 

Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú; 

Căn cứ Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND huyện An 

Phú về việc đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Làng nghề Hà Bao 2, xã Đa Phước, 

huyện An Phú; 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Phú thông báo công khai về việc 

lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản như sau: 

1. Thông tin về việc bán đấu giá tài sản: 

a) Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An 

Phú, tỉnh An Giang. Địa chỉ: ấp An Thịnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An 

Giang. 

b) Tài sản đấu giá: 
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2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá: 

Tất cả các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy 

định tại Khoản 4, Điều 56, Luật đấu giá tài sản năm 2016, cụ thể như sau: 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại 

tài sản đấu giá; 

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; 

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; 

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp; 

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; 

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá 

quyết định. 

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: 

- Thời gian: Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản là 

06 ngày làm việc kể từ ngày 05/02/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 12/02/2020 (nộp 

trong giờ hành chính). 

- Địa điểm: Hồ sơ đăng ký nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

An Phú (địa chỉ: ấp An Thịnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang). 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Phú thông báo đến các tổ chức 

đấu giá tài sản chuyên nghiệp biết, có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký để Phòng Tài 

nguyên và Môi trường xem xét lựa chọn thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại ấp 

Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú./. 

Nơi nhận :                                                                                       TRƯỞNG PHÒNG 
- UBND huyện; 

- Đăng cổng thông tin; 

- Lưu VT.                                                                                                            

 

 

 

 

                                                                                  Nguyễn Thị Phướng                      
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