
 

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng) tổ chức đấu giá  

quyền sử dụng đất 03 lô đất ở có tổng diện tích 733.7 m2 thuộc Quỹ đất 10% Dự án đầu tư 

xây dựng Khu nhà ở Anh Dũng V, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải 

Phòng; Tổng giá khởi điểm: 10.451.556.500 đồng. Tổng tiền đặt trước: 2.090.311.300 đồng. 

(Vị trí, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước phải nộp sau khi trúng đấu giá của từng 

lô đất thể hiện tại hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất). 

Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật nộp 

hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng. 

+ Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường thành phố Hải Phòng. 

- Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo 

quy định của pháp luật. 

 - Thời gian, địa điểm cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá 

(trong giờ hành chính): Từ ngày 06/10/2022 đến ngày 21/10/2022 tại Trung tâm Dịch vụ 

đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng. 

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 13/10/2022 và ngày 

14/10/2022 tại Khu nhà ở Anh Dũng V, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố 

Hải Phòng. 

- Thời gian nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ ngày 19/10/2022 đến ngày 

21/10/2022; 

- Thời gian, địa điểm nhận, nộp phiếu trả giá (trong giờ hành chính): Từ khi nộp đủ hồ sơ, tiền 

đặt trước đến ngày 21/10/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng. 

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 24/10/2022 tại Hội 

trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng. 

- Mọi chi tiết xin liên hệ: 

+ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng; Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, 

quận Kiến An, TP. Hải Phòng; ĐT: (0225) 3678680. 

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố Hải 

Phòng, Địa chỉ: Số 01 Trần Bình Trọng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Điện 

thoại: (0225) 3250195. 
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