U( BAN NHAN DAN
THANH PHO NAM O!NH

CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

S& 56 /TB-UBND

TP. Nam Djnh, ngayl6tháng 3 nãm 202i

THÔNG BAO
Kt qua liya ch9n to chtrc du giá tài san
Can thLut To chj'c chInh quyn djaphuv'ng ngày 19/6/2015;
Can c& Lut Dâ'u giá tài san ngày 17/11/2016,
Cán c&Nghj d/nh so 62/2017/ND-CT ngày 16/5/2017 cza GhInhphü quy djnh
chi tièt mç5t sd diu và bin pháp thi hành Luçt Dá'u giá tài sán,
Can ci Quye't djnh sd 35/2019/QD-UBND ngày 1 0/1 0/2019 cza UBND tlnh
Nam Djnh v vic ban hành quy djnh v dá'u giá quyên sl'r dyng dá't d giao da't có
thu tin sz dyng da't hogc cho thuê dá't trên d/a bàn tinh Nam Djnh;
Can cii' Quye't djnh s 379/QD-UBND ngày 23/02/202 1 cia UBND tinh Nam
Djnh phê duyt giá khó'i dim d td chü'c dá'u giá quyn th dyng da't cho nhán dan
lam nhà & tgi các khu tái d/nh Cu': Phzc TrQng — Bdi Viên, Dng Qujt, Cza Nam
thành M Nam Djnh,
Can cii' Thông báo s 31/TB- UBND ngày 10/3/2021 cia UBND thành pM Nam
Djnh v vic ly'a chQn tO chic dá'u giá tài san;
Can c& Quyêt djnh so' 825/QD-UBND ngày 26/3/2021 cia UBND thành pM
Nam Djnh v vic phê duyt kit qua ly'a chQn td chi'c dá'u giá tài sán,
uc?r

BAN NHAN DAN THANH PHO THÔNG BAO:

Trung tam djch vii d.0 giá tài san tinh Nam Djnh (dja chi ti s 325 duông
Tnthng Chinh, thành ph Nam Djnh, tinh Nam Djnh) duqc 1ira ch9n d t chirc dâu
giá quyn si'r dung dt cho nhân dan lam nhà a ti các khu tái djnh cu Phüc Trng Bãi Viên, Dng Quit, Cira Nam, thành ph Nam Djnh theo Thông báo s 31/TBUBND ngày 10/3/2021 cüa UBND thành ph Nam Djnh v vic hra chpn t chrc
dâu giá tài san.
UBND thành pM Nam Djnh d nghj dcm vj duqc lira chçn chü dng lien h
vói Ban chi dao ctu giá quyn s1r dung dt thành pM d k k& hçp dng.
Thông báo nay là c sâ d các dcm vi trin khai t chirc thirc hin./.
Noi nhân?'
- LD UBND TP;
- Trung tam DVDGTS tinh ND;
- P. TCKH, BQL DT-XD;
- Luu: VT,
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