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THÔNG BÁO 
Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 81 thửa đất ở 

tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch khu vực thôn 1 Tú Loan xã 

Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch (Giai đoạn 2 - Đợt 1)  

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; 

Căn cứ Quyết định số 2587/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2021 của 

UBND huyện Quảng Trạch về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá 

quyền sử dụng đất đối với 81 thửa đất ở tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu quy 

hoạch khu vực thôn 1 Tú Loan xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch (Giai đoạn 

2- Đợt 1); 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thông báo kết quả lựa chọn tổ chức 

đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 81 thửa đất ở tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật 

khu quy hoạch khu vực thôn 1 Tú Loan xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch 

(Giai đoạn 2- Đợt 1), cụ thể như sau: 

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 

- Tên đơn vị: Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà.  

- Địa chỉ trụ sở: Số 355, đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Phú, thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.  

2. Thời gian, địa điểm đơn vị đến tiếp nhận hồ sơ và ký kết hợp đồng dịch 

vụ đấu giá tài sản: 

- Thời gian: Trước ngày 25 tháng 10 năm 2021 (Trong giờ hành chính). 

- Địa điểm: Tại Văn phòng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng 

Trạch (Địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở Chính quyền huyện Quảng Trạch thuộc xã 

Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thông báo đến Công ty Đấu giá hợp 

danh Trường Hà biết và thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các phòng: TN&MT, TC-KH, Tư pháp; 

- Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà;  

- Trang TT điện tử huyện Quảng Trạch; 

- Lưu: VT, HT&PTQĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Phương 
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