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Doc lap-Ty do-Hanh phúc 
cÔNG TY �ÁU GIA 

HOP DANH SAO KHUË 

So: 82.1/TB-�GSK Häi Drong, ngày 25 tháng 7 n�m 2022 

THÔNG BÁO �ÁU GIÁ QUYÈN SÚ DUNG �ÁT 

1-Tên, dja chi cüa ngurôi cótài sán �âu giá. 
- UBND thành phô Hài Diuong, tinh Hi Duong (Dja chi try so: Sô 106 

duong Trân Hung �ao, phuong Trân Hung �¡o, thành phô Hài Duong). 

2-Tên, dja chi cça tô chéc �âu giá tài sän. 

Cong ty �âu giá hop danh Sao Khuê (Dia chi tru sÝ: Sô 451 duong 
Truong Chinh, phurÝmg Thanh Binh, thành phô Hài Duong, tinh Hai Duong 

DiÇn tho¡i: 0913.084.078/0915.114.581). 
3- Tài sán �âu giá, giá khoi �iem, tiên hô so, tiên �·t truóc. 

- Quyên sù dung 5.839,1 m2 �ât ß duoc chia thành 22 lô t¡i vË trí Khu tái 

dinh cu phuong Ngoe Châu, thành phô Hài Duong. Chi tiêt nhu sau. 
KH. 

COP 

TiÁn hô so Tiên �·t trurve (pÁU G Giá khoi �iêm D.tich 
Stt Lô �ât 

Dy 
(dông/ló dát) (dông/h.so)(dông/ló dát) m2/10)(dông/m2) 

1 BT1-01 132,7 33.000.000 4.379.100.000 500.000 875.820.000 

2 BT1-04 210,6 33.000.000 6.949.800.000 500.000 1.389.960.000 

3 BT1-05 204,8 33.000.000 6.758.400.000 500.000 1.351.680.000 

4 BT1-08 206,2 33.000.000 6.804.600.000 500.000 1.360.920.000 

5 BT1-02 217,830.000.000 6.534.000.000 500.000 1.306.800.000 

6 BT1-03 223,4 30.000.000 6.702.000.000 500.000 1.340.400.000 

7 BTI-06 262,0 30.000.000 7.860.000.000 500.000 1.572.000.000 

8 BT2-05 310,1 29.700.000 9.209.970.000 500.000 1.841.994.000 

9 BT2-10 333,8 29.700.000 9.913.860.000 500.000 1.982.772.000 

10 BT2-01 322,3 28.300.000 9.121.090.000 500.000 1.824.218.000 

11 BT2-02 338,5 28.300.000 9.579.550.000 500.000 1.915.910.000 

12 BT2-03 320.7 28.300.000 9.075.810.000 500.000 1.815.162.000 

13 BT2-04 319,1 28.300.0009.030.530.000 500.000 1.806.106.000 

14 BT2-06 325,2 28.300.000 9.203.160.000 500.000 1.840.632.000 

15 BT2-07 3495 28.300.000 9.890.850.000 500.000 1.978.170.000 



16 BT2-08 332,8 28.300.0009.418.240.00o 500.000 1.883.648.000 

17 BT2-09 335,7 28.300.0009.500.310.000 500.000 1.900.062.000 

18 BT1-07 244,4 25.500.000 6.232.200.000 500.000 1.246.440.000 

19 N4-12 219,4 24.000.000 5.265.600.000 500.000 1.053.120.000 

20 N4-13 223,4 24.000.000 5.361.600.000 500.000 1.072.320.000 

233,3 24.000.0005.599.200.000 

22 N4-15 173,424.000.000 4.161.600.000 

21 N4-14 500.000 1.119.840.000 

500.000 832.320.000 

Tong 5.839,1 166.551.470.000 

Muc giá trên dã bao gôm chi phí �âu tu h¡ tâng ký thut theo du án duge 

cáp có th£m quyèn phê duyÇt và chi phi giäi phóng m·t bàng. Chua bao gôm lÇ 

phi truroc ba, lÇ phí cáp giáy chúmg nhn quyèn sú dung dât, là giá khói diêm dé 

to chéc dau giá theo quy dËnh hiÇn hành. 

4-Dieu kiÇn d�ng ký tham gia �âu giá, giây to cân nÙp, hinh thrc �âu 

giá, phuong thrc �âu giá. 
4.1- Dièu kiÇn däng ký: HÙ gia dinh, cá nhân có nhu câu tham gia dâu giá 

quyèn sr dung d¥t �Ã xây dumg nhà ß theo quy ho¡ch duge co quan có thâm quyên 
phê duyêt (trù nhïng nguòi không durgc d�ng ký tham gia dâu giá theo quy dinh tai 
khoàn 4 Dieu 38 Luât E�âu giátài sån n�m 2016). 

4.2- Giáy tÝ càn nÙp: �on ��ng ký (theo mâu Công ty phát hành), 01 b�n 
sao CMND/cCCD (nêu chra duoc chng thuc thi khách hàng mang bàn chinh 
de �oi chieu). Truong hop üy quyên thi khách hàng nÙp thêm 01 giây úy quyên. 

4.3- Hinh théc �¥u giá: Bó phi¿u gián tiêp (trå giá truóc) cho tëng lô dât. 
Khách hàng d�ng ký tham gia �âu giá lô �ât nào thì nÙp hð so, nÙp phieu trå giá 

và nop du tien �·t truóc cho lô �ât �ó theo thoi gian và phurong thúrc quy dinh. 
4.4-Phuong thúrc dâu giá: Trà giá lên. Giá trà cça khách hàng bät buÙc phâi 

duoc làm tròn �ên hàng tr�m nghin �ông. 

5-K¿ ho¡ch tÑ chrc �¥u giá: Trong giò hành chinh các ngày läm viÇc. 
5.1- Thoi gian, �Ëa �iem, cách théc ��ng ký, nôp hô so tham gia dâu giá: 

Truc ti¿p vói Công ty tù 07 gio 30 phút tir ngày 26/7/2022 �¿n 15 giÝ 30 phút 
ngày 16/8/2022 t¡i try sß Công ty. 

5.2-Thoi gian bó phiéu trà giá vào hòm phiêu: Tir 07 giè 30 phút tir ngày 
26/7/2022 �¿n 16 giÝ 30 phút ngày 16/8/2022 ti tru sÝ Công ty. 

5.3-Thoi gian niëm phong hòm phiêu: Ngay sau khi hêt thÝi gian bó phiÁu 
trà giá vao hòm phieu. 

5.4- Thoi gian tô chéc xem tài sån: Khách hàng có thê tu di xem khu dât 

ho·c ��ng ký truóc và tp trung tai try so Công ty vào lúc 08 giÝ 00 phút tir 

ngày 10/8 den ngày 12/8/2022 dê di xem thåc tê khu dât. 



5.5-Thoi gian nÙp tiên d·t truóc: Ngày 16/8 và ngày 17/8/2022. Khoán tièn 
phäi báo có trên tài khoan cça Công ty �âu giá hop danh Sao Khuê chm nhât là 
17 gio 00 phút ngày 17/8/2022 thi mói hop lÇ. Hinh théc nÙp: NÙp tiên vào tài 

khoan cça Công ty, chi tiêt nhu sau: 
- Don vi thu huong: Công ty �âu giá hop danh Sao Khuê 
- So tài kho£n: 118606196666, mö t¡i Ngân hàng thuong m¡i cô phân 

công thurong ViÇt Nam Chi nhánh khu công nghiÇp tinh Hái Drong 
Noi dung nop tiên: (Tên nguròi déng tên trong Don �äng ký tham gia 

dâu giá, sÑ CMND/CCCD) nÙp tiên �at truóc �âu giá QSD �ât lô sô:.... 
phurong Ngoc Châu, TP Häi Duong. 

+Vi du: Nguyên V�n A, Só CMND/CCCD 123456789, nop tien dat truóc dau 
giá ló dát s6 BT1-01, phuong Ngoc Châu, TP Häi Duong. 

5.6- Thoi gian, dja diêm tô chúc công bô giá dã trå: Tu 08 giÝ 30 phút 
ngày 19/8/2022 (thúr sáu) t¡i hÙi truong UBND phuong Ngoc Châu (Sô 18 phô 
Trân Thánh Tông, phuòng Ngoc Châu, thành phô Häi Duong); 

- Khách hàng có m·t dê làm thç tåc vào phòng công bô giá: Tu 07 giò 30 
phút ngày 19/8/2022; 

Chi tiêt ve viÇc dâu giá dugc quy dËnh trong Quy chê cuÙc �âu giá; 
Ghi chú: Kê ho¡ch tô chééc �âu giá nêu trên có thê dugc �iêu chinh �ê phù hop vÛi các truong hop bât khä kháng theo quy dinh; 
Kinh mÝi khách hàng có nhu câu tham gia dâu giá liên hÇ vÛi Công ty dâu nE9 giá hop danh Sao Khuê theo dja chi trên. 
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