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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Miện, ngày        tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO
Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (27 lô đất) tại thôn Cụ Trì, 

xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương (lần 2)

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; 
Căn cứ Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2022 của 

UBND huyện Thanh Miện về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá 
quyền sử dụng đất (27 lô) tại thôn Cụ Trì, xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh 
Hải Dương (lần 2)

Ngày 26 tháng 9 năm 2022, UBND huyện Thanh Miện đã ban hành Thông 
báo số 2453/TB-UBND về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (27 lô) 
cho Nhân dân xây dựng nhà ở tại điểm dân cư mới thôn Cụ Trì, xã Ngũ Hùng, 
huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương (lần 2) (nội dung thông báo đã được đăng tải 
lên website: https://dgts.moj.gov.vn và Cổng thông tin điện tử của huyện).

Hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ, có 01 đơn vị gửi hồ sơ tham gia lựa chọn của 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương.

Căn cứ kết quả được phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện thông 
báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương.
- Địa chỉ trụ sở: Số 7/109 Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
2. Đề nghị Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương đến ký hợp 

đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản theo quy định. 
Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán 

đấu giá tài sản để các tổ chức đấu giá tham gia và các cơ quan, đơn vị liên quan 
biết và thực hiện./
Nơi nhận:
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;      
- Phòng TC-KH (đăng tải lên https://dgts.moj.gov.vn;
- Đ/c Vũ Thị Thu, Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND 
huyện (đăng tải lên website huyện);
- Lưu: VT.
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PHÓ CHỦ TỊCH
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