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Số:             /TB-UBND

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

Thanh Miện, ngày          tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO 
Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (77 lô đất) tại 

thôn An Dương, xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương (đợt 2)

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; 
Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 

năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp về Quy định việc tổ 
chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Căn cứ Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch 
UBND huyện Thanh Miện về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá 
quyền sử dụng đất (77 lô đất) tại thôn An Dương, xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh 
Miện (đợt 2).

Ngày 28/6/2021, UBND huyện Thanh Miện đã ban hành Thông báo số 
1263/TB-UBND về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (77 lô đất) tại 
thôn An Dương, xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương (đợt 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 theo thông báo, kết quả có 01 đơn vị gửi hồ sơ 
tham gia lựa chọn là Công ty đấu giá hợp danh Đại Thành.

Sau khi xem xét các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá; trên cơ sở kết quả phê 
duyệt, UBND huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương thông báo kết quả lựa chọn tổ 
chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty đấu giá hợp danh Đại Thành; địa chỉ: Số 30 Dã 
Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

2. Đề nghị Công ty đấu giá hợp danh Đại Thành đến ký hợp đồng dịch vụ bán 
đấu giá tài sản theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện thông báo để các tổ chức đấu giá tham 
gia và các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND huyện;     
- Các PCT.UBND huyện;
- Phòng TC-KH (đăng tải lên https://dgts.moj.gov.vn);
- Đài Phát thanh huyện (đăng tải lên website huyện);
- Lưu: VT, TCKH.
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