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THÔNG BÁO  

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

 

  Kính gửi:    - Công ty đấu giá hợp danh Trường Hà;                              

 - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.                                      
 

Thực hiện Thông báo số 167/TB-DAXD ngày 25/11/2021 của Ban Quản lý 

dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch công khai về việc lựa 

chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. 

Sau khi đã hết thời hạn nộp hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 

đất theo Thông báo số 167/TB-DAXD ngày 25/11/2021 của Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch có 02 đơn vị nộp hồ sơ 

tham gia tổ chức đấu giá gồm:  

1. Công ty đấu giá hợp danh Trường Hà, địa chỉ số 355 Lý Thường Kiệt, 

TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

2. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, địa chỉ số 52 Nguyễn 

Hữu Cảnh, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

Căn cứ Quyết định số 5892/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Bố Trạch về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán 

đấu giá QSD đất tại xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch. 

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch 

thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau: 

Đơn vị được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Trường Hà. 

Địa chỉ: số 355 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất ở đối với 63 thửa đất tại Dự án hạ tầng kỹ 

thuật khu dân cư khu vực Cống 10, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch. Diện tích 

từ 160,0m²/thửa đến 307,2m²/thửa; Giá khởi điểm từ 1.120.000.000 đồng/thửa đến 

2.580.000.000 đồng/thửa. Tổng giá khởi điểm 63 thửa đất là 88.859.000.000 đồng. 

Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài. 

 Đề nghị Công ty đấu giá hợp danh Trường Hà liên hệ với Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch để thương thảo, ký kết hợp 

đồng theo quy định.  



Vậy, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố 

Trạch thông báo đến các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản và các đơn vị có liên quan 

được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Trang thông tin điện tử huyện Bố Trạch; 

- Lưu VT. 

 KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Công Thắng 
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