
 

 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG Á 
 
 

 
 

 

 

HỒ SƠ THAM KHẢO ĐẤU GIÁ 
 

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NHÂN DÂN LÀM 

NHÀ Ở ĐỐI VỚI 03 LÔ ĐẤT THUỘC XÃ  

YÊN THÀNH, HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH 

 

 
 

 

 

 

Hà Nội, tháng 3 năm 2022 



HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ 

Tài sản: Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở đối với 03 lô đất thuộc xã Yên Thành, 

huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 

MUA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ 

Thời gian: Từ 8h00’ ngày 02/03/2022 đến 17h00’ ngày 18/03/2022 

• Địa điểm 1: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG Á 

+ Địa chỉ VPGD Hà Nội: Số 19 ngõ 10 Nguyễn Thị Định, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 

+ Địa chỉ Trụ sở Chi nhánh Nam  Định: Khu đô thị Dệt may Nam Định, phường Trần Đăng Ninh, thành 

phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

• Địa điểm 2: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THÀNH 

Địa chỉ: Số xã Yên Thành, huyện Ý Yên, Nam Định 

 
Nghiên cứu hồ sơ 

tham gia đấu giá 

Hoàn thiện Đơn 

đăng ký tham gia 

đấu giá 

 Hoàn thiện thủ tục 

Ủy quyền tham dự 

đấu giá (nếu có) 

 

NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC THAM GIA ĐẤU GIÁ 

Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 02 ngày 17/03/2022 và đến 17h00’ phút ngày 18/03/2022 

Hình thức: Nộp tiền tại ngân hàng hoặc chuyển khoản vào tài khoản của CÔNG TY ĐGHD ĐÔNG Á 

• Tài khoản 1: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) – Chi nhánh PGD Bà Triệu 

Số tài khoản: 3111166688888 – Tên hiển thị: DONG A AUCTION 

• Tài khoản 2: Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostbank) Nam Định – Chi nhánh Nam Định 

Số tài khoản: 045000280001 - Tên hiển thị: DONG A AUCTION 

• Nội dung CK: “Tên khách hàng” nộp tiền đặt trước….(số lượng) lô, khu  ...,  xã Yên Thành 

 

XÉT DUYỆT ĐIỀU KIỆN NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ: 08h00’ NGÀY 19/03/2022 

 

TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ 

• THỜI GIAN: 08h00’ ngày 21/03/2022 (Thứ Hai) 

• ĐỊA ĐIỂM: Hội trường UBND xã Yên Thành.  

Địa chỉ: Xã Yên Thành, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 

NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ 

Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại các địa điểm bán hồ sơ – theo thời gian quy định 

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm: 

1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá (có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Đông Á).  

2. Phiếu xác nhận xem tài sản đấu giá (có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Đông Á) 

3. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn) và Sổ hộ khẩu. (Bản sao 

công chứng/chứng thực hợp lệ) 

4. Phiếu thu mua hồ sơ tham gia đấu giá (Bản sao photo) 

5. Sao kê/chứng từ xác nhận nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (Bản sao photo) 

6. Giấy xác nhận tiêm đủ 02 mũi vắc-xin ngừa Covid-19 trở lên (Bản sao photo). 

7. Giấy xét nghiệm test nhanh hoặc xét nghiệm PCR virus SARCOV-2 (Covid-19) kết quả ÂM 

TÍNH trong vòng 48hh tính tới thời điểm 17h00’ ngày 21/03/2022  

8. Giấy ủy quyền hợp lệ (Nếu có) 



































 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ  

Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở đối với 03 lô đất thuộc  

xã Yên Thành, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 

 

 Kính gửi: -  Công ty đấu giá hợp danh Đông Á 

                      
 

Người đăng ký tham gia đấu giá:................................................................................... 

Hộ khẩu thường trú:....................................................................................................... 

Nơi ở hiện nay: .............................................................................................................. 

Điện thoại liên hệ: ......................................................................................................... 

Số CMND/CCCD (hoặc Hộ chiếu) :..............................................................................  

do cơ quan ...........................cấp ngày ........................................................................... 

 

Người được ủy quyền (nếu có):…………………….………………………………….. 

Số CMND/CCCD (hoặc Hộ chiếu) :..............................................................................  

do cơ quan ...........................cấp ngày ........................................................................... 

Điện thoại liên hệ: ......................................................................................................... 
 

Căn cứ Phương án đấu giá kèm theo quyết định phê duyệt phương án đấu giá số: 

191/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND huyện Ý Yên;  

Căn cứ Thông báo đấu giá số: 0103.YT/2022/TBĐG-ĐA ngày 01/03/2022; Quy 

chế cuộc đấu giá số: 0103.YT/2022/QCĐG-ĐA ngày 01/03/2022 của Công ty Đấu giá 

Hợp danh Đông Á. 

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ mời đấu giá, Phương án, Quy chế, nội quy cuộc đấu 

giá và đi xem thực tế quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật của khu đất bán đấu giá. Tôi xin đăng 

ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư Đông Phú và đồng ý nộp khoản 

tiền đặt trước theo thông báo đấu giá do Công ty đấu giá Hợp danh Đông Á ban 

hành. 

 Tôi xin cam kết: 

1. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định tại Phương án, Quy chế cuộc đấu 

giá, Nôi quy phòng đấu giá và các quy định của Pháp luật liên quan. 

ĐƠN MẪU 



 

2. Nếu trúng đấu giá tôi xin cam kết nộp tiền trúng đấu giá theo quy định và chấp 

hành các quy định liên quan khác của Pháp luật về quản lý, sử dụng đất trong các 

trường hợp vi phạm về thời hạn nộp tiền trúng đấu giá theo quy định, tôi xin chịu trách 

nhiệm theo đúng quy định tại phương án đấu giá, bị hủy Quyết định công nhận trúng 

đấu giá mà không có bất kỳ khiếu nại nào khác. 

3. Nếu không trúng đấu giá và không vi phạm Phương án, Nội quy, Quy chế đấu 

giá tôi xin nhận lại tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản: 

Tên tài khoản………………………………………………………………………… 

Số tài khoản………………………………………………………………………….. 

Tại Ngân hàng……………..………………Chi nhánh……………………………… 

 

Lưu ý: Khách hàng có nhu cầu tham gia 

đấu giá thì điền đầy đủ các thông tin vào 

đơn và nộp đầy đủ hồ sơ được quy định 

trong quy chế đấu giá cho Công ty Đấu 

giá Hợp danh Đông Á. 

 Hà Nội, ngày … tháng…. năm 2022 

Người đăng ký tham gia đấu giá 

( Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

       

 

         

     



 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU XÁC NHẬN XEM TÀI SẢN ĐẤU GIÁ 

Kính gửi: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á 

 

Họ và tên: ...................................................................................................................... 

Sinh ngày: ..................................................................................................................... 

Số CMND/CCCD: ........................................................................................................ 

do ................................................ cấp ngày .................................................................. 

Địa chỉ: .......................................................................................................................... 

Điện thoại: ..................................................................................................................... 

Trước khi tham gia mua hồ sơ, trả giá mua tài sản: Đấu giá Quyền sử dụng đất 

cho nhân dân làm nhà ở đối với 03 lô đất thuộc xã Yên Thành, huyện Ý Yên, tỉnh 

Nam Định. 

Tôi xác nhận: 

✓ Đã xem xét kỹ và tìm hiểu rõ về vị trí, sơ đồ quy hoạch của các khu đất đưa ra đấu 

giá theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất của UBND huyện Ý Yên. 

✓ Đã hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng các thủ tục đấu giá theo quy định của pháp 

luật và theo quy chế đấu giá được Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á ban hành. 

✓ Chịu toàn bộ chi phí: thuế, phí, lệ phí, phí công chứng liên quan tới việc làm thủ 

tục xin cấp chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp trúng đấu giá. 

✓ Tôi tự nguyện tham gia đấu giá tài sản và không có bất kỳ khiếu kiện khiếu nại 

nào đối với UBND huyện Ý Yên và Công ty đấu giá hợp danh Đông Á. 

 ………….., ngày…..tháng…..năm 2021. 

Người làm đơn 

 

 

 



GIẤY UỶ QUYỀN 

- Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015; 

- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016. 
 

Hôm nay, ngày.........tháng........năm 2022, Chúng tôi gồm có: 
 

I. BÊN ỦY QUYỀN: 

Họ tên:..…………………......………………………...………………...........….….… 

Địa chỉ: ………………………………….………..........….SĐT:…..…...…….………. 

Số CMND/CCCD:..………............….....Ngày cấp ……..……..…Nơi cấp…….......... 

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ tên:..…………………......………………………...………………...........….….… 

Địa chỉ: ………………………………….………..........….SĐT:…..…...…….………. 

Số CMND/CCCD:..………............….....Ngày cấp ……..……..…Nơi cấp…….......... 

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:  

Ông (bà)…………………….… thay mặt cho Ông (bà)……………………… trực tiếp 

tham dự cuộc đấu giá QSD đất gồm .....................................Lô (số lượng lô đất),  

Khu vực.....................................,xã Yên Thành, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định gồm 

những công việc sau: 

1. Làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (xuất trình CMND/CCCD, giấy ủy quyền). 

2. Trực tiếp tham dự phiên đấu giá, điền đầy đủ thông tin người tham gia đấu giá và 

người được ủy quyền, trả giá, ký nhận vào phiếu trả giá, bỏ phiếu và ký các giấy tờ 

liên quan đến phiên đấu giá tổ chức ngày 21/03/2022. 

IV. CAM KẾT: 

Ông (bà).....……………………………...có nghĩa vụ thực hiện đúng Nội quy, Quy chế 

đấu giá theo quy định của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á, theo phương án đấu 

giá của UBND huyện Ý Yên, và không được ủy quyền cho người khác và có trách 

nhiệm thông báo lại kết quả đấu giá cho người ủy quyền. 

Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy 

quyền ở trên. 

 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYỀN 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/VPCC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



LỜI CHỨNG THỰC CHỮ KÝ 

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 2022 (Bằng chữ: ngày ….................tháng.......... 

năm hai nghìn không trăm hai mươi hai), tại trụ sở UBND/VPCC...........…………… 

Tôi …………………………….., là ……………………………………………………. 

CHỨNG THỰC 

Các ông/bà có tên sau đây: 

1. Ông/Bà ……………………………………………………………………………… 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số ………………………..………………………………….. 

Ngày cấp …………………….… Nơi cấp ……………………………………………. 

2. Ông/Bà ……………………………………………………………………………… 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số …………………………………………………………… 

Ngày cấp ……………….……… Nơi cấp ……………………………………………. 

Các ông/bà có tên trên cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, 

văn bản và đã cùng ký vào giấy tờ, văn bản này trước mặt ông/bà ................................ 

là người tiếp nhận hồ sơ. 

Số chứng thực....................................... quyển số.................................... (8) - SCT/CK, 

ĐC 

Người tiếp nhận hồ sơ  

ký, ghi rõ họ, tên 

Người thực hiện chứng thực  

ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu 

 


