CONG TY MU GIA HQP DANH
PHUC VWT - ViNH PHIJC

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DOc lap - Tu do - Hanh phiic

So': OfB- DG
Vi'nh Yen, ngày O$ng 01 ham 2021

THÔNG BAO DAU GIA QSDD
Co quan có tài san: UBND huyn Vinh T.rô'ng tinh Vinh Phiiic.
Co quan to chfrc thirc hin du giá: Phông Tài Nguyen vá Môi truô'ng
huyn Vinh Tthng.
Don vi thirc hin du giá tãi san: Cong ty Dâu giá hcp danh Phiic Vit - \liiih Phiic.
Tài san du giá: QSD 02 thira dit tai xã VTnh San huyn Vinh Ti.thng tinh
VTnh Phüc.
1. Clii tiet tài san, giá khô'i diem, tin dat triró'c, phi tham dir dãu iá:
K hiu, vj trI các thtra dat
1
2

Thiradt sé 23
Thra dt s6 86

Diên tIch
(m/thira)
153
69

Giá khi dim
(Dng!thira)
1.300.500.000
483.000.000

Tien dat trirac
(dng/thfra)
260.000.000
80.000.000

PhI tham thr
daU giá
(Dông/HS)
500.000
200.000

2. Dôi tu'çrng tham gia dâu giá: H gia dInh, Ca nhân thuc dôi tucmg duqc
nhâ nuâc giao dat có thu tiên sir dung dat theo quy djnh cüa Lut dat dai, có kha
näng ye tài chInh và nhu câu si:r dung dat, tth các truO'ng hçp không drnc tham gia
theo quy djnh cüa Pháp 1ut.
3. Then gian, dja dim mua hO so' tham diy clãu giá:
Tai tru s1 Cong ty tr ngày thông báo den 16h00 ngày 26/01/2021.
Tai tr sà UBND xâ Vinh San tr 8h00 ngày 25/01/202± den 1 6h00 ngày
26/01/2021.
4. Thôi gian np ho so', np tin dt trmrc, nhn phiu trã giá: Trong thô'i
han 03 ngày lam vic truc ngày ma cuc dâu giá, khách hang tp tiên dt truOc
vào tài khoãn cüa Cong ty theo so tãi khoãn: 0361003688888 mtai ngan hang TMCP
ngoi thuong Vit Nam - Chi nhánh VTnh Phüc. Han cuôi den 1 6h00 ngày
26/01/2021.
Don vj tht,i hu'&ng: Cong ty du giá hçip danhPhiic Vit - VI'nh Phüc.
Ni dung nip tiên: H9 ten nguôi tham gia dâu giá - Np tiên d.t truóc dâu
giá QSDD tai xA VTnh Son huyn Vinh Tuèng.
Nguai tham gia dâu giá vi 1 do khách quan hoc chü quan có the tir nguyen
np tiên dt truâc truac thôi han quy djnh sau khi däng k tham gia dâu giá
nhimg phâi truâc 1 6h00 ngây 26/01/2021
Tho'i gian, dja diem np h so', nhn phiêu trã giá: Tai trU s UBND xã
VTnh San hoc trii sà Cong ty han cuôi den 16h30 ngày 26/01/202 1.
5. Thô'i gian, dja dim gü'i phiu trã giá: p-

Khách hang trã giá vâ gri phiu trâ giá qua ththng Buu din den Cong
ty han cuôi cong ty nhn phiêu trã giá qua ththng Buu din den 1 lh0O ngây
29/01/2021.
6 Thi gian, dja dim ti chuc dau giá: 14h00 ngày 29/01/2021 tai hi tnrông
UBND xA Vinh San.
7. HInh thIc clau giá, phu'o'ng thuc du giá: Bô phiêu kin gián tiêp mt
vOng qua drnng Biru din theo phung thüc trã giá len.
8. Xem tài san: Khách hang lien h vó'i Cong ty hoc UBND xä Vinh San
dê duçc huOng dan xem tài san tr ngày 18/01/2021 den ngày ngày 26/01/2021(
trong gi hành chInh).
9. Thôi gian, dja diem trã l,i tiên dt trtróc: 9h00 den 11h30 ngày
02/02/202 1 tai trii s UBND xã Vinh San huyn VTnh Tixè'ng.
Moi clii tiet xin lien he: Cong ty dâu giá hgp danh Phüc Vit - Vinh Phi'ic(
Dia chi: S6 91 Kim Dông - P.Liên Báo - TP.Vinh Yen tinh Vinh Phüc, Diên
thoai: 0211 626 8668 - 0985.747.385 - 0913.000.697 - 0979.148.293.
Dé ngh UBND xã Vinh San phát thanh ni dung thông báo t1r ngày
05/01/202 1 den ngày 29/01/202 1.
Dê ngh báo VTnh Phiic dãng ni dung thông báo vào 02 ngày: Ngày
06/01/202 1 vâ ngày 08/01/202 1.
No'i nhán:
- UBND huynVJnh Tuông(b/c);
- Báo Vinh Phic ( Q/c)
- UBND xã Vinh Thinh;
- Cong thông tin din tir Quôc gia ye DGTS;
- Cong thông tin din tcr tinh Vinh Phic;
- Cong thông tin din tir huyn Vinh Trèng;
- Các co quan lien quan;
- Lu'u VP;
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