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SỞ TƯ PHÁP QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM DỊCH VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  
Số: 204 /TB-TTĐGTS Quảng Nam, ngày 30  tháng 9  năm 2022 

 
 

THÔNG BÁO  

Về việc đấu giá tài sản 

 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản sau: 

1. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và tiền mua 

hồ sơ đấu giá:  

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất có diện tích 100 m2 đất ở có thời hạn sử 

dụng lâu dài thuộc thửa đất số O 05-10, tờ bản đồ số QH 04, tại Khu đô thị phố chợ 

Nam Phước, khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh 

Quảng Nam và tài sản khác gắn liền với thửa đất trên là 01 ngôi nhà ở cấp III, 02 

tầng (có hầm vệ sinh tự hoại) và 02 máy điều hòa, 01 máy nước nóng bên trong 

ngôi nhà, toàn bộ hệ thống điện, nước của ngôi nhà đã không còn hoạt động, một số 

linh kiện nội thất đã bị tháo gỡ.  

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 3.783.737.000 đồng. 

(Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí công chứng, lệ phí trước bạ, thuế và 

các khoản chi phí khác để chuyển quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo 

quy định, người mua được tài sản chịu các khoản này) 

- Tiền đặt trước đấu giá: 300.000.000 đồng/01 hồ sơ; Tiền mua hồ sơ tham 

gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ. 

2. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 

24/10/2022 tại thửa đất số O 05-10, tờ bản đồ số QH 04 tại Khu đô thị phố chợ 

Nam Phước, khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh 

Quảng Nam. 

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:  
Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc trường hợp quy định tại khoản 

4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 tiến hành mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước, 

nộp hồ sơ theo quy định: 

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

ký đấu giá: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 phút ngày 24/10/2022, tại trụ sở 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam. 

- Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/10/2022 đến 16 giờ 00 

phút ngày 26/10/2022. Nộp vào tài khoản số 4200211000532 của Trung tâm dịch 

vụ đấu giá tài sản Quảng Nam, mở tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN tỉnh 

Quảng Nam. 

4. Thời gian bỏ phiếu trả giá: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 

27/10/2022. 

5. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút ngày 27/10/2022. 

6. Địa điểm bỏ phiếu trả giá và tổ chức cuộc đấu giá: Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Duy Xuyên. 
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Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam - Địa 

chỉ: Số 06 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam; Điện thoại số: 0235.3812099 hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Duy Xuyên (Người có tài sản đấu giá)-Địa chỉ: Số 414, đường Hùng Vương, khối 

phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

(Thời gian quy định tại Thông báo này áp dụng trong giờ hành chính các 

ngày làm việc trong tuần) 

 

 

 


