
S TIX PHAP THAI BINH 
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T!NH THAI BINH 

So: 08/TBDG-DH 

CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Thai BInh, ngày 16 tháng 6 nám 2022 

THÔNG BAO 

Thirc hin Hçp dng s 04/FIDDG-DH ngày 15/6/2022 giüa Trung tam 
phát trin qu dt và Ciim cong nghip huyn Dông Hung và Trung tam Djch vi 
dâu giá tài san tinh Thai BInh ye vic du giá Quyên sü ding dat xã Hcip Tiên, 
huyn Dong Hung, tinh Thai BInh. 

Trung tam Djch vi du giá tài san tinh Thai BInh thông báo: 

1.Donvtôchucdâugiá 

Trung tam Djch vi du giá tài san tinh Thai BInh - Dja chi: S 06 Hai Ba 
Trixng, Thành phô Thai BInh - Din thoai: 0227.3.743.199. 

2. Don v có tãi san dâu giá: Trung tam Phát trin qu5' dt và Cuim cOng 
nghip huyn Dông Hung 

3. Loi dat, miic dIch sfr ding, thô'i hn sfr dtng, vj trI, s hrqng, giá 
khOi dim, tiên dt trtrrc, tiên ho so, giá trIing dâu giá 

- Loai dt: Dt i nông thôn 

- Miic dIch sü ding: Dt lam nhà 6 

- Thñ han  sir diing: Lâu dài 

- Vi trI, din tIch, giá khâi dim, tin dt trithc, tin h so: 

quy hotch dan cir ti xã Hçp Tin. 

Sf1' Lo dat 
Dientich 

2 

Giá khô'i 
diem 

2 (donglm) 

Tin hI so' 
• 

tham gia dau 
.' gia (dongIlo) 

Tiên dat 
triroc 
A (dong/lo) 

Thôn Tan Hôa 

1 Lô s 01 131 3.500.000 200.000 91.700.000 

2 Lô s 02 230,9 3.800.000 500.000 175.400.000 

Thôn Ai Quc 

1 Lô s 01 164,4 5.000.000 500.000 164.400.000 

- Giá trüng d.0 giá là giá trâ cao nht cüa 10 dt dusçic ghi trong biên bàn 
du giá theo quy djnh cüa pháp 1u.t. 



(Giá khài dié,n, giá frtng dá'u giá trên chira bao gm 1phI tru'ác bg, iphI 
dja chInh và các khoán phi khác theo quy djnh cüapháp lut,). 

4. Thô'i gian dla  dim xem tãi san: 

Ngiri tham gia du giá có th t1r tim hiu thirc dja lô dt ho.c lien h vâi 
UBND xã dê duçrc huó'ng dn xem thirc dja lô dat vào ngày 27/6/2022 và 
28/6/2022 (Trong gii hành chInh). 

5. Thôi gian, da dim mua, np h so' tham gia du giá 

- T.i Tmng tam Djch viii du giá tài san tinh Thai BInh (Dja chi: S 06 Hai Ba 
Trung, Thành ph Thai BInh. Din thoi: 0227.3.743.199): Tü ngày 16/6/2022 
den ngày 11/7/2022 (GRi hành chInh các ngày lam vic). 

- Ti UBND xã Hqp Tin, huyn Dông Htrng, tinh Thai BInh. Tü 14 gi 00 
den 16 giô 30 phüt ngày 0 1/07/2022. 

- Tai Thing tam Phát trin Qu dt và Ciim cong nghip huyn Dông Hung. 
Tir 14 gRi 00 dn 16 gii 30 ngày 29/6/2022. 

• I • r . 9 • A A A P - Ngu'oz tham gia dau gia kin di mua ho suphaz p1w to 01 b9 chwng mini, 
n/ian dan hoc the can cwo'c và so h: kIuu. (Mang kern bàn chInh dê dôi chiêu. 
Nêu di mua h3 phdi co giây ày quyen). 

6. Thô'i gian, da dim np tin dt triróc: 

- Th?yi gian nop tin d.t truâc: Tr ngày 11/7/2022 dn 09 gi 00 phüt ngày 
13/7/2022 

- Ngi.r&i dang k tham gia du giá np khoãn tin dt truOc: 

+ Chuyn khoãn ho.c np tin mt vào Tài khoãn s 100002818188 cüa 
Trung tam Dich viii dAu giá tài san tinh Thai Binh ti Ngán hang TMCP QuOc Dan - 
CN Thai BInh. (Dja chi: Tôa nhà Dâu khI Thành phô Thai Binh, tinh Thai BInh). 

- Trong tmèng hqp dn 09 giä 00 phüt ngày 13/7/2022 s tin dt truàc cüa 
nguñ tham gia du giá không vào tài khoán cUa Trung tam Djch vi dâu giá tài san 
tinh Thai BInh thI không duçic tham gia du giá. 

- Ngirôi tham gia dâu giá np tin dt triro'c bng hInh thirc np tiên mt 
hoc chuyn tin trên internet Banking n(i dung phãi ghi rö: H, và ten, Can cuc 

A A 9 • 9 9 • • • P • • cong dan hoc CMND, ngay cap nol cap cua ngiro'i tham gia dau gia (khi di dau 
giá ngtrô'i tham gia ttu giá phãi mang theo giy xác nhn cüa ngãn hang). 

- Ngwôi tham gia du giá k/i di n3p khoàn titn dt trwácphãi mang theo 
chàng mm/i thw n/ian dan hoc the can ctthc. 

P P 

- Ngwuri dâng kj than, gia dâu giá dâ n5p khoãn lien dt trithc nêu không 
tham gia buôi mo cu3c dâu giá sê khOng dwrc n/,1n Iii khoOn lien dat trtthc 
trà' lrui?lng hp bt k/ia kháng. 

7. Thôi gian, dja diem mo cuc du giá: 

- Thi gian: hi 14 gi? 00 ngày 14/7/2022 

- Dja dim: Tai  UBND xã Hqp Tin, huyn Dông Hung, tinh Thai Binh. 

ri/v 
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GL&MDOC 

TRUNG TAM 
DCH VU 

Ai.J GIA TAI SAN 
TiNHTH- 

i Quang Anh 

- D nghj k/il di dá'u giá mang theo mt bç5 h khu, the can cuác hoçc cháng 
rninh thu' nhán dan cüa vçr và chóng (Pho to). Tru'dng hcip d5c than thI có them giáy xác 
nhán dóc than. 

• A A • A A V 8. Tho'i gian, da diem nhn 1i khoan tien dt tru'o'c neu khong trung 
'V dau gia: 

- NhUng ngu?yi tham gia du giá dã np khoãn tin dt truóc ti Ngan hang 
TMCP Quc Dan - CN Thai BInh ma không trng dâu giá mang theo can cuâc 
cong dan hoc CMND và giAy np tin dn Ngan hang TMCP Quôc Dan - CN 
Thai BInh d 1y 1i tiên dt tnrcc thôi gian: Tü 14 gi? 00 phit ngày 18/07/2022. 

KInh mài các Ca nhán có nhu ccu dé'n tham gia dáu giá. 

MQi chi tit xin lien h Trung tam Djch vit d.0 giá tài san tinh Thai Binh 

Dja chi: S 06 phE Hai Ba Trung, Thành ph Thai BInh, tinh Thai BInh 

Hoc truy qIp vào cJng thông tin din tü Bô twpháp và So Tirpháp tinh 
Thai BInh tçii 

ala 
chi: 

http://dgts.moj .gov.vn  

http://sotuphap.thaibinh.gov.vn   Chuyên miic Du giá tài san. 

Noinhn: 

- Trung tam Phát trin Qu dAt và cim cong nghip 

huyn Dông Hung; 

- Trung tam Djch vii dAu giá tài san tinh Thai BInh; 

- Uy ban nhân dan xã Hqp Tin; 

- Cng thông tin din tCr Qu& gia v dAu giá tài san; 

- Cng thông tin din tCr Sâ P.r pháp Thai BInh; 

-Ltru:VT. 

- Ngu'ài tham gia dá"u giá không du'cic hoàn trá tin h sci tham gia dá'u giá. 

- Ngu'ài trong cling h5 kháu khong du'çic tham gia dá'u giá cling 01 ló dit. 

- Ngzrài thain gia dá'u giá vào phông dáu giá phái mang theo ch&ng ,ninh 
th nhán dan hoc the can ctthc và giáy np tiên dt trtthc. 

- Ngu&i di theo iy quyn vào phông dá'u giá phái mang theo giá'y üy quyn 
và ch&ng minh th nhán dan hoc the can ctthc. 
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