
THÔNG BÁO  

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thông báo đấu giá 

 

 

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

sản tỉnh Lai Châu - Địa chỉ: Tòa số 1, tầng 4, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu – Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Đông phong, thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu 

tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lai Châu - Địa chỉ: Phường Đông Phong, 

Tp Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

 3. Thời gian, địa điểm đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 27/4/2022 tại Hội 

trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu (tầng 4, tòa nhà số 01, khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu - P Đông Phong, Tp Lai Châu).  

4. Tên tài sản, giá khởi điểm và nơi có tài sản đấu giá: 

- Tài sản đấu giá: Gồm quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất, 

cụ thể như sau: 

+ Quyền sử dụng đất thứ nhất: Thửa đất số 156, tờ  bản đồ số 36, Diện tích 

353,9 m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở 250m2; đất 

trồng cây hàng năm khác 103,9 m2; Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng 

cây hàng năm khác: 15/10/2033; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất 

được công nhận Quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất theo 

giấy chứng nhận QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 

CM 591646  do UBND thành phố Lai Châu cấp ngày 11/6/2018, số vào sổ cấp 

GCN: CH01734; Địa chỉ tài sản: Tổ 5, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, 

tỉnh Lai Châu.  

+ Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp IV, diện tích xây dựng 200m2, 

tường gạch, móng trụ cột, dầm, sàn bê tông cốt thép trên diện tích đất 353,9 m2 nói 

trên. 

- Giá khởi điểm của tài sản: 805.000.000đ (Tám trăm linh lăm triệu đồng) 

(Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan 

đến chuyển quyền sử dụng, chuyển quyền sở hữu tài sản) 

- Nơi có tài sản: Tổ 5, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.  

 5. Tiền đặt trước, thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước:  

- Tiền đặt trước = 160.000.000đ/hồ sơ (Một trăm sáu mươi triệu đồng)  
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- Thời gian nộp tiền đặt trước trong 03 ngày: 22; 25; 26/4/2022 (Trong giờ 

hành chính) 

- Hình thức nộp: Nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh 

Lai Châu số tài khoản: 3621 0000 308 155 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư 

& Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lai Châu. 

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 

- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 06/4/2022 đến 

ngày 24/4/2022 ( trong giờ hành chính) 

- Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu 

giá tài sản tỉnh Lai Châu. 

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: = 500.000đ/hs (Năm trăm nghìn đồng) 

 * Điều kiện đăng ký đấu giá: 

 - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và không bị cấm theo Khoản 4, 

Điều 38, Luật Đấu giá tài sản. 

 * Cách thức đăng ký đấu giá: Người có đủ điều kiện tham gia đấu gia mua 

hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá (nộp hồ sơ) trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ. 

Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh 

Lai Châu hoặc qua số ĐTCQ: 0213.3792.258; ĐT Đấu giá viên: 0988 646 966./. 

 

Nơi nhận: 
- Đài PTTH Lai Châu;  

- Cổng TTĐTQG về đấu giá tài sản;  

- Niêm yết nơi có tài sản, TTDVĐGTS; 

- Lưu HS. 
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