UBND HUYỆN BẢO YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM PT QUỸ ĐẤT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 726 /TTPTQĐ-QLPTQĐ
V/v thông báo đấu giá quyền sử
dụng đất đối với 110 thửa đất trên
địa bàn huyện Bảo Yên

Kính gửi:

Bảo Yên, ngày 25 tháng 11 năm 2021

- Các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Bảo Yên;
- Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Yên.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bảo Yên thông báo và đề nghị các quý
cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Yên phổ biến đến
cán bộ trong cơ quan và nhân dân trên địa bàn có nhu cầu đến mua hồ sơ tham
gia đấu giá quyền sử dụng đất như sau:
1. Tên, địa chỉ cơ quan có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất
huyện Bảo Yên (Tổ 3A, Thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).
2. Giá khởi điểm:
- Các thửa đất thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật + San tạo mặt bằng trung
tâm chợ xã Long Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.; Số thửa: 02 thửa; Diện tích
thửa đất: 45,5 m2 và 198,8 m2; Giá khởi điểm lần lượt là: 2.800.000 đồng/m2 và
3.200.000 đồng/m2; Giá khởi điểm thửa đất: 145.600.000 - 556.640.000 đồng/thửa.
- Các thửa thuộc dự án: San tạo mặt bằng phía bên trái đường vào Ban Chỉ huy Quân
sự huyện Bảo Yên; Số thửa: 21 thửa; Diện tích thửa đất: từ 150,0 - 240,3 m2; Giá khởi
điểm: 1.800.000 đồng/m2; Giá khởi điểm thửa đất: từ 270.000.000 - 432.540.000
đồng/thửa.
- Các thửa đất thuộc dự án: San tạo mặt bằng + xây dựng HTKT Trung tâm
chợ xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên; Số thửa: 14 thửa; Diện tích: 100,0 m2; Giá
khởi điểm: 3.000.000 đồng/m2; Giá khởi điểm thửa đất: 300.000.000 đồng/thửa.
- Các thửa đất thuộc dự án: San tạo mặt bằng xây dựng chợ + trường học và
tạo quỹ đất bán đấu giá khu dân cư tổ dân phố 7B, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo
Yên; Số thửa: 72 thửa; Diện tích mỗi thửa: từ 90,0 m2; Giá khởi điểm từ
2.600.000 đồng/thửa đến 3.600.000 đồng/thửa;
- Thửa đất thuộc dự án: Khu đô thi Hoa Ban thị trấn Phố Ràng huyện Bảo
Yên; Số thửa: 01 thửa; Diện tích thửa đất: 100,0 m2; Giá khởi điểm: 3.000.000
đồng/m2; Giá khởi điểm thửa đất: 300.000.000 đồng/thửa.
(có sơ đồ thửa đất kèm theo)
3. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện.

4. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 25/11/2021 đến hết ngày 26/11/2021
tại thực địa các thửa đất đấu giá.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 19/11/2021 đến hết ngày 07/12/2021, trong
giờ hành chính tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bảo Yên và tại Chi nhánh Công
ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai.
6. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền đặt
trước và công bố giá:
- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá qua đường Bưu điện: Trước 16
giờ 30 phút ngày 07/12/2021.
- Địa điểm nhận hồ sơ của Bưu điện: Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện
Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Trong 03 ngày, ngày 07/12, 08/12 và
ngày 09/12/2021.
- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 10/12/2021
tại Hội trường UBND huyện Bảo Yên (cũ), tổ 4, Thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo
Yên, tỉnh Lào Cai.
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:
Ông Trương Ngọc Thương (sđt 0396.043.861).
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo UBND (b/c);
- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trung tâm Phát triển quỹ đất
Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai
25-11-2021 20:33:49 +07:00

Nguyễn Tiến Vinh

SƠ ĐỒ THỬA ĐẤT
Công trình: San tạo mặt bằng xây dựng chợ + trường học và tạo quỹ đất bán đấu
giá khu dân cư tổ dân phố 7B, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên
Địa chỉ: TDP7, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Trung tâm Phát triển quỹ đất
Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai
25-11-2021 20:33:59 +07:00

SƠ ĐỒ THỬA ĐẤT
Công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật + San tạo mặt bằng trung tâm chợ xã Long
Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
Địa chỉ: Thôn Cầu Cóc, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
Trung tâm Phát triển quỹ đất
Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai
25-11-2021 20:34:08 +07:00

SƠ ĐỒ THỬA ĐẤT
Công trình: San tạo mặt bằng phía bên trái đường vào Ban Chỉ huy Quân sự
huyện Bảo Yên
Địa chỉ: TDP 3B, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Trung tâm Phát triển quỹ đất
Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai
25-11-2021 20:34:18 +07:00

SƠ ĐỒ THỬA ĐẤT
Công trình: San tạo mặt bằng + xây dựng HTKT Trung tâm chợ xã Vĩnh Yên,
huyện Bảo Yên
Địa chỉ: Bản Pác Mạc, xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Trung tâm Phát triển quỹ đất
Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai
25-11-2021 20:34:23 +07:00

SƠ ĐỒ THỬA ĐẤT
Công trình: : Khu đô thi Hoa Ban thị trấn Phố Ràng huyện Bảo Yên
Địa chỉ: TDP3B, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Trung tâm Phát triển quỹ đất
Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai
25-11-2021 20:34:28 +07:00

