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Ha Hoà, ngày dAtháng 10 n�m 2020 

THÔNG BÁO VIÆC LrA CHQN TÓ CHÚC �ÁU GIÁ TÅI SÅN 

C�n ce Luat D¯u giá tài sán só 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 cça Quoc hÙi;Can cu Quyet �inh sô 02/2019/OÐ-UBND ngày 27/02/2019 cça UBND tinh Phi Tho ban hành quy dinh �áu giá quyên si dung �át dé giao �át có thu tiên sù dung dát hoãc cho thuê �át trên �Ëa bàn tinh Phç Tho: 
Can cu Quyet dinh só 2602/0Ð-UBND ngày 05/10/2020 cça UBND tinh Phú Tho phê duyet he só �i¿u chinh giá dát và giá khöi �iém �é dáu giá quyên st dung dát ß tai dËa bàn mÙt só x�, thË trán huyÇn Ha Hoa. 
UBND huyÇn Ha Hòa thông báo viÇc låa chon tô chúc thåe hiÇn dich vu dâu giá tài sån vÛi nÙi dung sau: 

Tên dËch vå: �âu giá quyên së dång �ât ß t¡i �Ëa bàn các xâ: Dan 
Thugng, Xuân Áng, Minh H¡c, V�n Lang, Hiên Luong, Minh Côi và thË trân Ha 
Hoa, huyên Ha Hòa, tinh Phú Tho. 

- Giá dich vå (tam tinh): 40.910.000 �ông + 1% trên phân chênh lÇch giá 
tri quyen su dång �ât theo giá trúng �âu giá vói giá khöi diêm. Truong hãop �âu 
giá không thành giá trË thanh toán dugc xác dËnh theo huóng dân cça Thông tu 
so 45/TT-BTC ngày 12/5/2017 cça BÙ Tài chính. 

- Thông tin chính cça lô d�ât �âu giá: 
+ Vi trí: T¡i �Ëa bàn các xä �an Thuong, Xuân Ang, Minh Hac, V�n 

Lang, Hien Luong, Minh Côi và thË trân Ha Hòa. 

+Tong diÇn tích dåt �¥u giá: 19.297,1 m. 
+Muc dich së dång �ât: �ât ß t¡i nông thôn và �ô thË 

+Giá khoi �iem: Thyc hiÇn theo phuong án giá khöi �iÁm �¥u giá quyèn 
sù dung dat dugc câp có thâm quyên phê duyÇt. 

+Tong giá trË tính theo giá khôi �iêm: 28.586.150.000 dông (Bäng chï: 

Hai muoi tám tý, n�m tr�am tám mroi sáu trieu, mot tr�m n�m meoi nghin 

dóng). 
- Thoi gian thårc hiÇn dâu giá: Tháng 10,11/2020. 



UBND huyÇn Ha Höa tô chéíc tiêp nhn hô so n�ng lyc �ê låa chon To 

chéc �¥u giá tài sån kê tu ngày �äng thông báo dên hêt ngày 18/10/2020 (�ja 
chi: Khu 10, thË trân Ha Hôa, huyên Ha Hòa, tinh Phú ThÍ; �T: 0210 3883161)e 

Noi nhan: TM. ÚY BAN NHÂN DÂN 
- CT, CPCT; KT. CHU TICH 
Trang thong tin �iÇn të huyên; 

Các phòng: TC-KH, TNMT 
- Laru: VT, TC 

PHÓ CHU TICH 
HUYEN 

Nguyên Ngoc Hông 


