
1 
 

 

SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TRUNG TÂM DỊCH VỤ            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  
          
         Số: 39/TB - TTĐG                                 Lạng Sơn, ngày  05  tháng 12  năm 2018     

 

 

THÔNG BÁO 

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

 

           1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 

- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

 2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (đường Thân 

Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

 3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với khu đất Khách sạn Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

- Diện tích bán đấu giá: Khu đất có tổng diện tích: 3.498 m2. 

- Giá khởi điểm 01m2 đất: 7.696.300 đồng; 

- Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất: 26.921.657.000 đồng; 

- Giá khởi điểm nhà cửa, vật kiến trúc trên đất: 3.741.922.000 đồng. 

Tổng giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên 

khu đất: 30.663.579.000 đồng (Ba mươi tỷ, sáu trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm 

bảy mươi chín nghìn đồng chẵn). 

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất và tài sản gắn 

liền với đất. Nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí trước bạ do người mua được tài sản 

đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật. 

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 

10/12/2018 đến ngày 12/10/2018 tại khu đất Khách sạn Đồng Đăng, thị trấn Đồng 

Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.  

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước 

5.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá 

a) Đối với hộ gia đình, cá nhân: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn 

đồng).  

b) Đối với tổ chức kinh tế: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ (Một triệu đồng chẵn). 

   5.2. Tiền đặt trước: 6.000.000.000 đồng/01 hồ sơ (Sáu tỷ đồng chẵn). 

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào tài khoản của Trung tâm 

Dịch vụ đấu giá tài sản số 229704070006688 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần 
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phát triển TP. Hồ Chí Minh (HD Bank) chi nhánh Lạng Sơn  hoặc tài khoản số 

005572883456 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi 

nhánh Lạng Sơn, từ ngày 11/12/2018 đến ngày 13/12/2018. 

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ 

đăng ký tham gia đấu giá;  điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá. 

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ 

đăng ký tham gia đấu giá  (trong giờ hành chính): Từ ngày 06/12/2018 đến ngày 

12/12/2018 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối 

tượng được giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có đủ năng lực 

hành vi dân sự; Tổ chức có chức năng đầu tư kinh doanh bất động sản. Người đại 

diện của tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự, có giấy 

tờ chứng minh hợp pháp là người đại diện cho tổ chức đó. 

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:  

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Trung tâm đăng 

ký tham gia đấu giá. Nhận hồ sơ tại Trung tâm trong thời hạn thông báo. Hồ sơ 

gồm: 

+ Đối với Hộ gia đình, cá nhân: Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu và Bản 

sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật; Mỗi hộ 

gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá. 

+ Đối với Tổ chức: Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ 

quan có thẩm quyền hoặc Giấy đăng ký kinh doanh bất động sản, đã nộp lệ phí 

môn bài năm 2018, bảo đảm việc kinh doanh bất động sản còn đang hoạt động tại 

thời điểm bán đấu giá. Mỗi tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ được một đơn vị tham 

gia đấu giá.    

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành; 

          + Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. 

 - Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước trong thời hạn 

quy định. Trong trường hợp không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để 

tham gia đấu giá.  

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy 

chế cuộc đấu giá của Trung tâm ban hành. 

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo 

quy định của pháp luật)  cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp 

Giấy ủy quyền cho Trung tâm trong giờ hành chính theo thời hạn quy định từ ngày 

11/12/2018 đến ngày 13/12/2018 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư 

pháp tỉnh Lạng Sơn.  

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 

14/12/2018 tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (số 413B đường Bà Triệu, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng Sơn).  

8. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá  
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a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, 

nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.  

b. Phương thức đấu giá: Trả giá lên, vòng đấu thứ nhất trả từ giá khởi 

điểm trở lên, giá khởi điểm của vòng tiếp theo là giá đã trả cao nhất của vòng 

trước liền kề cộng với bước giá đã quy định. 

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Sở Tư pháp 

tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 0205.3.717.994) hoặc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 

(đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, 

số ĐT 02053.871.582)./. 

 
Nơi nhận:   
- Trang TTĐT tỉnh Lạng Sơn; 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 

- Đài PT & TH tỉnh Lạng Sơn; 

- Niêm yết tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; 

UBND thị trấn Đồng Đăng; Sở Tài chính tỉnh 

Lạng Sơn;  

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo TT; 

- Lưu VT, HSĐG.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Sầm Thị Hoa 

                                                                                              

                                                                                                    

                                                                                                                                           

 


