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THÔNG BÁO 
Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng 

đất đối với 32 lô đất thuộc Công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Ba 
Bảng- Cầu Bi (giai đoạn 1), phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa 

 

  Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Đông Hòa đã phát hành Thông báo số  
04/TB-TTPTQĐ, ngày 15/02/2022 để lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện 

đấu giá quyền sử dụng đất đối với 32 lô đất thuộc Công trình: Hạ tầng kỹ thuật 
Khu dân cư Ba Bảng- Cầu Bi (giai đoạn 1), phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông 

Hòa, đăng công khai trên trang thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản (thuộc 
Bộ Tư Pháp); trang thông tin điện tử thị xã  Đông Hòa.  

Đến 16 giờ 30 phút, ngày 18/02/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã 
Đông Hòa đã nhận được 02 hồ sơ tham gia của 02 tổ chức đấu giá, cụ thể như sau: 

1. Trung tâm dich vụ đấu giá tài sản Phú Yên - Địa chỉ: 68 Lê Duẩn, 

phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

2. Công ty đấu giá hợp danh Tín Phát - Địa chỉ: 76 Nguyễn Huệ, phường 5, 

thành phố Tuy Hòa, tinh Phú Yên. 

Trên cơ sở Biên bản ngày 21/02/2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị 

xã Đông Hòa về việc họp xét lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá 
quyền sử dụng đất đối với 32 lô đất thuộc Công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân 

cư Ba Bảng- Cầu Bi (giai đoạn 1), phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, kết 
quả như sau: 

1. Hồ sơ năng lực:  

Sau khi xem xét hồ sơ của Trung tâm dich vụ đấu giá tài sản Phú Yên, thể 

hiện năng lực, kinh nghiệm và pháp lý đảm bảo các tiêu chí quy định tại Khoản 4, 
Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, cũng như các tiêu chí nêu tại Thông 

báo số 04/TB-TTPTQĐ, ngày 15/02/2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã 
Đông Hòa. Công ty đấu giá hợp danh Tín Phát, phần kinh nghiệm, uy tín không 
đảm bảo theo tiêu chí đã đề ra (dưới 03 năm). 

2. Đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá của các đơn vị: 

- Trung tâm dich vụ đấu giá tài sản Phú Yên - Địa chỉ: 68 Lê Duẩn, phường 

7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: Đề xuất mức thù lao dịch vụ đấu giá là 24 
triệu đồng + 0,79% trên phần chênh lệch giá tài sản theo giá trúng đấu giá so với 

giá khởi điểm.  



 - Công ty đấu giá Hợp danh Tín Phát – Địa chỉ: 76 Nguyễn Huệ, phường 5, 
thành phố Tuy Hòa, tinh Phú Yên: Đề xuất mức thù lao dịch vụ đấu giá 01 triệu 

đồng + 0,7% trên phần chênh lệch giá tài sản theo giá trúng đấu giá so với giá khởi 
điểm.  

3. Kết quả Tổ chức được lựa chọn thực hiện cuộc đấu giá: 

- Trung tâm dich vụ đấu giá tài sản Phú Yên  

- Địa chỉ: 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

- Lý do được lựa chọn: Có phương án đấu giá phù hợp, đảm bảo các tiêu chí  

quy định tại Khoản 4, Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, cũng như các 
tiêu chí nêu tại Thông báo số 04/TB-TTPTQĐ, ngày 15/02/2022 của Trung tâm 

Phát triển quỹ đất thị xã Đông Hòa, mức thù lao dịch vụ phù hợp, có tổng điểm 
đánh giá cao nhất. 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Đông Hòa Thông báo để các Tổ chức 
tham gia biết và đề nghị Trung tâm dich vụ đấu giá tài sản Phú Yên, hoàn chỉnh 

thủ tục, thực hiện ký kết hợp đồng và tổ chức công khai việc đấu giá theo quyết 
định đấu giá được cấp thẩm quyền phê duyệt./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND thị xã (báo cáo);                                                              
- Cổng TTĐT Quốc gia về ĐGTS; 
- Cổng TTĐT thị xã; 
- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên; 
- Lưu VT. 
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