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THÔNG BÁO  

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê QSD đất  

   

 Căn cứ  Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; 

 Căn cứ Quyết định số: 358/QĐ-UBND ký ngày 12/04/2017 của UBND 

huyện Khánh Vĩnh về việc Phê duyệt Phương án đấu giá quỹ đất Nông Nghiệp 

sử dụng vào mục đích Công ích do UBND xã Sông Cầu quản lý;  

 Căn cứ Phương án số: 25/PA-UBND ký ngày 22/08/2018 của UBND xã 

Sông Cầu, đấu giá đất Nông Nghiệp sử dụng vào mục đích Công ích; 

 Căn cứ Quyết định số: 722/QĐ-UBND ký ngày 24/09/2018 của UBND 

huyện Khánh Vĩnh về việc Phê duyệt Phương án đấu giá QSD đất thuộc quỹ đất 

Nông Nghiệp sử dụng vào mục đích Công ích do UBND xã Sông Cầu quản lý; 

 Căn cứ Quyết định số: 728/QĐ-UBND ký ngày 08/10/2018 của UBND 

huyện Khánh Vĩnh về việc đấu giá QSD đất để cho thuê đất thuộc quỹ đất Nông 

Nghiệp sử dụng vào mục đích Công ích do UBND xã Sông Cầu quản lý; 

        Căn cứ  Quyết định: 1709/QĐ-UBND ký ngày 04/06/2019 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa  về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để 

cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với đất công ích 5% do UBND xã 

Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh quản lý; 

     UBND xã Sông Cầu thông báo về về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá cho 

thuê QSD đất. 

 Người có tài sản đấu giá: UBND xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh 

Khánh Hòa.  

  Địa chỉ: Thôn Đông, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa; 

Tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất (trong thời hạn 05 

năm) trả tiền thuê đất hàng năm đối với 163.246,3 m
2
, thuộc thửa đất số 4, 12, 46, 

50, 52, 53, 55, 59, 62, 68, 81, 90, 94,100 tờ bản đồ số 07, 08, 09. Địa chỉ của đất 

thuê: tại thôn Tây, và thôn Đông, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh 

Hòa. 

- Tổng giá khởi điểm: 140.080.769 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn 

mươi triệu, không trăm tám mươi ngàn, bảy trăm sáu mươi chín đồng) 

 Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 



  Tổ chức bán đấu giá tài sản được quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu 

giá tài sản số  01/2016/QH14 ngày 17/11/2016: 

- 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. 

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:  

Thời gian: từ ngày 3/7/2019 đến 11 giờ 00 phút, ngày 6/7/2019 (trong giờ 

hành chính). 

Địa điểm: UBND xã Sông Cầu. Địa chỉ: thôn Đông, xã Sông Cầu, huyện 

Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa hoặc liên hệ qua số điện thoại: 02583.790.661 để 

được hướng dẫn chi tiết.  

Vậy UBND xã Sông Cầu kính thông báo để các tổ chức bán đấu giá tài 

sản biết để liên hệ nộp hồ sơ./. 

 

Nơi nhận: 

- Các tổ chức BĐGTS trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

- Trang thông tin Điện tử huyện Khánh Vĩnh;  

-  Lưu: VT, Mây. 
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