
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BẮC KẠN 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

 

                Số:       /TB-TTPTQĐ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Bắc Kạn, ngày      tháng 9 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 
Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

 

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; 

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước 

cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm khu đất Trung tâm truyền thông, tư vấn 

và cơ sở dữ liệu dân cư thành phố Bắc Kạn (cũ); 

Căn cứ Thông báo số 240/TB-TTPTQĐ ngày 21/8/2018 của Trung tâm 

Phát triển quỹ đất thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-TTPTQĐ ngày 07/9/2018 của Trung tâm 

Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Kạn về việc lựa chọn tổ chức có chức năng bán đấu 

giá tài sản thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Trung tâm truyền 

thông, tư vấn và cơ sở dữ liệu dân cư thành phố Bắc Kạn (cũ); 

Căn cứ biên bản họp thẩm định ngày 06/9/2018 của Trung tâm Phát triển 

quỹ đất tỉnh Bắc Kạn. 

Sau khi đã hết thời hạn nộp hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo 

Thông báo 240/TB-TTPTQĐ ngày 21/8/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất 

tỉnh Bắc Kạn, xét hồ sơ năng lực và phương án tổ chức đấu giá của Trung tâm 

dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn đã nộp hồ sơ theo đúng quy định. Trung 

tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Kạn thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá 

thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Trung tâm truyền thông, tư vấn và 

cơ sở dữ liệu dân cư thành phố Bắc Kạn (cũ), với các nội dung sau: 

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp 

tỉnh Bắc Kạn. 

- Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn. 

- Số điện thoại liên hệ: 0209.3875.790 

- Mã số thuế: 4700119664-004 

- Văn bản pháp lý thành lập: Quyết định số 2889/QĐ-UB ngày 

29/12/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn V/v thành lập Trung tâm Dịch vụ 

bán đấu giá tỉnh Bắc Kạn; Quyết định 733/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 về việc 

đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá thành Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 

trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn. 

- Người đại diện theo pháp luật: Bà Ngô Lan Phương, Chức vụ: Giám 

đốc. 
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2. Giá khởi điểm áp dụng cho cuộc đấu giá: 75.324.480 đồng/năm. 

3. Đề nghị Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh 

Bắc Kạn đến làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Kạn để đàm 

phán ký kết Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản. 

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Kạn xin thông báo tới các tổ chức 

đấu giá và các đơn vị có liên quan khác được biết./. 

 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Sở TN&MT (B/cáo); 

- Trung tâm công báo- Tin học, Văn phòng 

UBND tỉnh (đăng tải); 

- Trung tâm CNTTTN&MT (đăng tải); 

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc 

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn; 

- LĐ TT; 

- Phòng KH-TH, KT; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, Phòng KT(Hường). 

 

              GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

               Bế Đức Dương 
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