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THÔNG BÁO  
về việc lựa chọn to chúc đấu giá tài sản.

Căn cứ Quyết định sổ 7400/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND huyện 
Phú Hòa, về việc phê duyệt phương án đấụ giá thực hiện đấu giá QSDĐ ở Dự án: 
Khép kín khu dân cư trước nhà Bùi My; dự án: Mở rộng khép kín Khu dân cư thôn

Căn cứ Quyết định sổ: 8030/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND huyện 
Phú Hòa, về việc phê duyệt giá khởi điếm ằể bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 
12 lô đất tại dự án: Khép kín khu dân cư trước nhà Bùi My, thôn Đông Lộc, xã Hòa 
Thẳng và 17 lô dự án: Mở rộng khép kín khu dân cư thôn Phủ Lộc, xã Hòa Thắng.

Căn cứ Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 29/3/2021của UBND huyện Phủ 
Hòa về việc Phê duyệt phương án bán đấu giá QSDĐ đổi với 82 lô đất thuộc dự án: 
Khép kín khu dân cư Hạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc và 71 lô đất thuộc dự án: Khép 
kín khu dãn cư phía Đông - Nam trường Trần Quốc Tuấn, xã Hòa Định Đông, huyện 
Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

Căn cứ Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND UBND 
huyện Phủ Hòa, về việc phê duyệt giả khởi điếm đế bán đẩu giá quyền sử dụng đất 
đổi với 82 lô đất thuộc dự án: Khép kín khu dân cư Hạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc 
và 71 lô đất thuộc dự án: Khép kín kha dân cư phía Đông - Nam trường Trần Quốc 
Tuấn, xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên,

UBND huyện Phú Hòa thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài 
sản các khu đất trên địa bàn huyện như sau:

1.Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
- Người có tài sản bán đấu giá: ƯBND huyện Phú hòa(Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện Phú Hòa đại diện).
- Địa chỉ: Tầng 4 UBND huyện Phú hòa.
2.TẾI1 tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
2.1- Đợt 1:
+ Dự án: Dự án: Mở rộng khép kín KDC Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú 

Hòa:011ô;
+ Dự án: Khép kín khu dân cư phía Đông - Nam trường Trần Quốc Tuấn, xã 

Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa: 71 lô;

Phú Lộc;



+ Giá khởi điểm: 72 lô đất, với diện tích: 9.631,5m2, giá khởi điểm: 
45.758.466. lOOđồng.

(Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ, bảy trăm năm mươi tám triệu, bốn trămsán mươi 
sáu nghìn, một trăm đồng).

2.2- Đợt 2: (thông báo bán đấu giá tài sản sau đợt 1:10  ngày)
+ Dự án: Khép kín khu dân cư Hạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc huyện Phú Hòa:

82 lô;
+ Giá khởi điểm: 82 lô đất, với diện tích: 8.206,1 m2, giá khởi điểm: 

51.725.730.000đồng.
(Bằng chữ: Năm mươi mốt tỷ, bảy trăm hai mươi lăm triệu, bảy trăm ba mưoi 

nghìn đồng ).
3.Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiếtđảm bảo cho việc đấu giá tài sản;
- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố;
- Các tiêu chí phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản quyết định.
4.Thò’i gian, địa điểm nộp đơn nhận thầu và hồ sơ năng lực:
- Thời gian nhận hồ sơ năng lực: 03 ngày (kể từ ngày phát hành Thông báo 

công khai trên trang cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, cổng thông 
tin điện tử huyện).

- Địa điểm nộp hồ sơ:
+ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa.
+ Địa chỉ: Tầng 4, ƯBND huyện Phú hòa (Trung tâm PTQĐ huyện Phú Hòa). 
Khu phố Định Thọ 1, Thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa.
+ Điện thoại: 02573886922.
UBND huyện Phú hòa thông báo công khai việc lựa chọn các tổ chức đấu giá 

tài sản biết đăng k ý ./ .ỵ Ậ ^
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