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THÔNG BÁO 
Về việc đấu giá tài sản  

 

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá 

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk 

Nông.  

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông. (Điện thoại: 02613.594.888). 

- Người có tài sản đấu giá: Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện 

Đắk Song.  

Địa chỉ: tổ dân phố 3, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước 
2.1 Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 32 thửa ký hiệu từ thửa số 03 đến 

thửa số 34 theo mảnh trích đo địa chính số 99-2022 dự án khu dân cư TDP 6 thị 

trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. (chi tiết theo phụ lục đính kèm).  

Tổng giá khởi điểm: 15.650.231.700 đồng. (Bằng chữ: Mười lăm tỷ sáu 

trăm năm mươi triệu hai trăm ba mươi mốt nghìn bảy trăm đồng). 

- Vị trí: TDP 6 thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. 

- Mục đích sử dụng sau khi đấu giá: Đất ở đô thị. 

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá 

quyền sử dụng đất. 

- Thời hạn sử dụng: lâu dài 

2.2 Giá khởi điểm từng thửa đất: theo cột 4 phụ lục đính kèm. 

2.3 Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của từng thửa đất, theo cột 6 phụ lục 

đính kèm. 

2.4 Tiền bán hồ sơ: theo cột 7 phụ lục đính kèm 

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp tiền đặt trươc tham gia đấu giá 

Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 12/01/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 

07/02/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông và Ban quản lý 

dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Song.  

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/02/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 

09/02/2023 vào số tài khoản: 116646796789 tại Ngân hàng TMCP Vietin bank 

chi nhánh Đắk Song, Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh 

Đắk Nông. 

4. Thời gian, địa điểm đấu giá  

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 

10/02/2023. 



- Địa điểm: Tại hội trường UBND thị trấn Đức An, huyện Đắk Song. 

5. Thời gian, địa điểm tham gia đấu giá 

- Thời gian đăng ký và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 12/01/2023 đến 17 giờ 

00 phút ngày 07/02/2023. 

- Địa điểm đăng ký và nộp phiếu trả giá: Tại trụ sở Ban quản lý dự án và 

phát triển quỹ đất huyện Đắk Song.  

Ai có nhu cầu đăng ký đấu giá tài sản xin liên hệ:  

- Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: phường Nghĩa Tân, thành 

phố Gia Nghĩa, Đắk Nông, điện thoại: 02613.594.888 và Ban quản lý dự án và 

phát triển quỹ đất huyện Đắk Song.  

 
Nơi nhận: 
- Báo Thanh Niên; 
- Cổng TTĐT Quốc gia về ĐGTS; 
- Cục QLCS (Bộ TC); 
- Ban QLDA&PTQĐ huyện Đắk Song(đ/b); 
- Lưu HS;VT. 
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