DO5: Sô lô bán

¥u giá là:

24

lôo
24. DiÇn tích các
lô, tir ló só 01 dén lô só

Day
bán dâu giá là: 2.506,4m
24 lô,
Diy D06: Sô lô bán dâu giá là:

të lô só 01 dên

lo
lô só 24. Diçn tich các

-

bán dâu giá là: 2.425,2m2
Day D10: Sô lô bán âu

-

bán dâu giá là: 1.346,Im
3. Thoi gian, Ëa diêm

giá
mua,

ên
là: 11 lô, tër lô sô 01

nÙp hô

so

däng ký

lô

tham

sÑ

11.

DiÇn tích các lô

gia dâu giá

Lieu Giai, quân
danh L¡c ViÇt: Sô 49 V n Cao, phurong
dâu
hop
giá
ty
27/11/2020.
+Tai Công
15 gio 30 phút ngày
Tu ngày 06/11/2020 dên
Hà
NÙi:
thành
Ba Dinh,
phô
làm viÇc, trù thé bày và chç nh-t).
khu
(Gio hành chính các ngày
nhánh Thái Binh: Lô 1-2 DV,
Chi
danh
L¡c
ViÇt
+Tai Công ty dâu giá hop
Thái
thành phô Thái Binh, tinh
Trung,
Quang
Phan
Bá
Vänh,
phuong
dô thË 379, duòng
các ngày
27/11/2020. (Gio hành chính
Binh: Tu ngày 06/11/2020 dên 15 giò 30 phút ngày
làm viÇc, trù thé bày và chç nh-t).

Hà:
quy ât huyÇn Hung
+Tai Trung
hành chính).
gio30 phút ngày 27/11/2020 (Giò
dâu giá:
4. Múc thu tiên bán hô so tham gia
tâm Phát triên

Tüë

ngày

48/TT-BTC ngày 15/5/2017
Thuc hien theo Thông tu sô
dâu giá quyên sur dung dât.
dinh chê dÙ tài chính trong ho¡t dÙng
truóe:
5. Thoi gian, dja diêm nÙp tiên d·t

cça

23/11/2020

dên

15

BÙ Tài chính quy

25/11/2020 dén 15 giò 30
truóc: Të 08 gio 0 phút ngày
tiên
d·t
nÙp
gian
27/11/2020
(theo giÝ làm viÇc cça Ngân hàng).
phút ngày
khoán sau:
Sô tiên d·t truróc duoc nÙp vào tài
danh L¡c ViÇt.
+Chù tài kho£n: Công ty dâu giá hop
TMCP Buu iÇn Liên ViÇt CN
+So tài kho£n: 2222.8888.2288 T¡i: Ngân hàng

Thoi

-

-

-

Dông Anh, Hà NÙi.
6. Thoi

gian, dËa

diêm tô chúúc bán âu

giá

30/11/2020.
gian: 15 gio 00 phút, ngày
Hà.
Dia diêm: Trung tâm HÙi nghi/ huyÇn Hung

ThÝi
-

Trung

tâm Phát triên

chi tiêt liên hÇ sô diÇn
quý dât trân trong thông báo, moi

thoai: 02273.954.888./.

PHÓGIÁM DÓC
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Doc lâp-Tr do- H¡nh phúc

QUY AT

Hung Hà, ngày 06 tháng 11

S6: 138a/TB-TTPTQÐ

nm

2020

THÔNG BÁO
V/v âu
Khu

Cn

cú

giá quyên

Duyên

tai khu quy hoch
Câu 3, thË trân Hung Hà

sür dång ât

Phúc-Nhân

Quyêt dËnh sô 3004/QÐ-UBND ngày

28/10/2020 cça

Uy

ban nhân dân

th làm giá khoi diêm e dâu giá quyên su
Duyên Phúc Nhân Câu 3, thË trân Hung Hà,
17/6/2020 cua UBND huyÇn
huyen Hung Hà; Quyêt dËnh sô 4197/QD-UBND ngày
dât 125 lo dât quy ho¡ch
Hung Hà vÁ viÇc phê duyÇt Phuong án dâu giá quyên sür dung

tinh Thái Binh vè viÇc phê duyÇt giá ¥t
dung dât o t¡i khu quy ho¡ch dân cu

cu

-

dân cu khu Duyên Phúc - Nhân Câu 3, thË trân Hung Hå; Quyêt dinh sô 7986/QÐ-UBND
ât ß t¡i khu quy
ngày 06/11/2020 cça UBND huyÇn vê viÇc âu giá quyên së dång
hoach dân cu Duyên Phúc - Nhân Câu 3, thË trân Hung Hà; Quyêt dËnh sô 7985/QÐUBND ngày 06/11/2020 cça UBND huyÇn vê viÇc phêduyÇt on

vË thsrc hiÇn cuÙc bán

dâu giá quyên së dung dât.

Trung tâm Phát triên quù ât huyÇn Hung Hà trân trÍng thông báo vê viÇc dâu
giá quyên së dång dât t¡i khu quy ho¡ch dân cu Duyên Phúc Nhân Câu 3, thË trân
-

Hung Hà, huyÇn Hung Hà, cu thê nhu sau:
1. Don vi tó chre bán dâu giá:
Cong ty dâu giá hop danh L¡c ViÇt.

Dja chi: Só 49 Vän Cao, phuòng Li¿u Giai, qu-n Ba inh,

thành phÑ Hà NÙi.

M sóthue: 0108055420.
2. Loai dât, v/ trí, sô lrong lô ât

Nhing lô át ua

ra

âu giá là ât o t¡i khu quy ho¡ch dân

cu

Duyên Phúc

-

Nhan Câu 3, thË trân Hung Hà, huyên Hung Hà, gôm 125 lô, diÇn tích 12.389,2m, cy
the gom
-DayD01: sólô bán áu giálà: 25 1ô, tùë lô sÑ 01 én lô só 25. DiÇn tích các lô
bán dâu giá là: 1.868m2
Day DO3: Sô lô bán âu giálà: 17 lô, tir lô só 01 ên lô sô 17. DiÇn tich các lò
bán dâu giá là: 1.656,3m2
- Day D04: Só lô bán âu

bán dâu giá là: 2.587,2m2

giá là: 24 l6, tir lô só 01 ¿n

lô sÑ 24. DiÇn tích các lô

