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Điện Biên, ngày 20 tháng 9 năm 2021 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

Căn cứ Quyết định số 1630/QĐ-UBND, ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu 

tiền sử dụng đất đối với các thửa đất thuộc Mảnh trích đo bản đồ địa chính số 29 năm 

2021 khu đất của Trạm Bảo vệ thực vật huyện, Trạm thú y huyện, Cục thuế tỉnh tại 

huyện Điện Biên. 

Trung tâm Quản lý đất đai huyện Điện Biên Thông báo đấu giá tài sản quyền sử 

dụng đất tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và UBND các xã với các nội dung như 

sau: 

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. 

Địa chỉ: Tổ 5, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

2. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 

các thửa đất thuộc Mảnh trích đo bản đồ địa chính số 29 năm 2021 khu đất của Trạm Bảo 

vệ thực vật huyện, Trạm Thú y huyện, Cục Thuế tỉnh tại huyện Điện Biên gồm 44 thửa 

đất với tổng diện tích 4.741,5 m
2
 (chi tiết các thửa đất có trong hồ sơ đấu giá) 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Bắt đầu từ 07 giờ 00 phút ngày 02 tháng 

10 năm 2021 tại Hội trường 2B - trụ sở HĐND UBND huyện Điện Biên. 

Địa chỉ: Trung tâm huyện lỵ Pú Tửu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện 

Biên. 

4. Nơi có tài sản đấu giá: xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

5. Tổng giá khởi điểm (44 thửa đất): 28.259.111.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi 

tám tỷ hai trăm năm mươi chín triệu một trăm mười một ngàn đồng chẵn) 

 ác th a đ t c  giá  h i đi m t  511.172.000 đồng đ n 1.388.865.200 đồng. 

6. Thời gian, địa điểm tổ chức xem tài sản: Ngày 28, 29/9/2021 tại thực địa các thửa 

đất đấu giá tại địa bàn xã Thanh Xương, huyện Điện Biên. 

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ (phát hành hồ sơ) đăng ký tham gia đấu giá: Từ 

08 giờ ngày 17/9/2021 đến 17 giờ ngày 29/9/2021 (trong ngày làm việc, giờ hành 

chính) tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện và Công ty Đấu giá 

Hợp danh Điện Biên. 
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Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ (nộp hồ sơ) đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 

ngày 17/9/2021 đến 17 giờ ngày 29/9/2021 (trong ngày làm việc, giờ hành chính) tại Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ/ thửa đất.  

8. Thời gian nộp tiền đặt trước, nộp giấy nộp tiền đặt trước (bản chính): Từ 08 giờ 

ngày 29/9/2021 đến 11 giờ ngày 01/10/2021; Người tham gia đấu giá nộp vào tài khoản 

của Trung tâm Quản lý đất đai huyện Điện Biên theo quy định. 

Tiền đặt trước: Từ 100.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng/thửa đất.  

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá 

không bị cấm theo quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, nộp hồ sơ tham 

gia đấu giá, tiền hồ sơ và tiền đặt trước trong thời gian quy định. 

Chi tiết xin liên hệ:   

- Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. ĐT: 0916590928; 0386099727; 

- Trung tâm Quản lý đất đai huyện Điện Biên. ĐT: 0215 3820 111./. 

Trên đây là Thông báo bán đấu giá tài sản của Trung tâm Quản lý đất đai huyện 

Điện Biên; Kính mong được sự ủng hộ, phối hợp của các tổ chức, cá nhân, cơ quan đơn 

vị và UBND các xã trên địa bàn huyện. 

Trân trọng cảm ơn! 

  Nơi nhận: 
- UBND huyện Điện Biên (B/c); 

- UBND các xã thuộc huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Hiếu 

 

dăngĐPhĐnăg ghípát ngày 26 và 31/7/2019 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 


		hieunt.hdb@dienbien.gov.vn
	2021-09-20T16:18:23+0700


		2021-09-20T16:19:26+0700


		hieunt.hdb@dienbien.gov.vn
	2021-09-20T16:19:47+0700




