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THÔNG BÁO  

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

  

(Lần 2) 

  

 1. Tên tổ chức đấu giá, người có tài sản: 

 - Tên tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu 

 - Người có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam 

- Chi nhánh thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

 2. Thời gian, địa điểm đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 28/12/2019 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).  

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: 

 - Tài sản đấu giá: Gồm 02 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất:  

+ Quyền sử dụng đất thứ nhất: Diện tích = 215,8 m
2 

(Theo Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số BL 266979 do UBND thành phố Lai Châu cấp ngày 

29/08/2014 số vào sổ cấp GCN: CH 00508) 

 + Quyền sử dụng đất thứ 2: Diện tích = 102,6 m
2
 (Theo Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số BA772741 do UBND thị xã Lai Châu cấp ngày 04/05/2010 số 

vào sổ cấp GCN: CH 00042) 

+ Tài sản gắn liền trên đất:  Nhà xây 2 tầng, kết cấu: Tường gạch, khung chịu 

lực, bê tông cốt thép, diện tích xây dựng  = 210 m
2
, diện tích sử dụng = 525 m

2
 

(được xây dựng  trên 02 quyền sử dụng đất nói trên) 

- Nơi có tài sản: Số nhà 042, đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, 

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước: 

- Tổng giá khởi điểm: 9.139.513.500đ (Chín tỷ, một trăm ba mươi chín triệu, 

năm trăm mười ba nghìn, năm trăm đồng). 

- Tiền đặt trước: 900.000.000 đ/hồ sơ (Chín trăm triệu đồng) 

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

 - Thời gian: Từ ngày 09/12/2019 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 26/11/2019.  



 - Địa điểm: 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).  

 - Điều kiện tham gia: Người đăng ký tham gia không bị cấm theo Khoản 4, 

Điều 38, Luật Đấu giá tài sản. 

 - Cách thức đăng ký tham gia: Người đăng ký tham gia đấu giá, nộp hồ sơ 

trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tỉnh Lai Châu. 

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

Châu hoặc qua số ĐT: 0213.3792.258; 0213.3876.858. 

 

Nơi nhận: 
- Đài PTTH Lai Châu. 

- Niêm yết nơi có tài sản, TTDVĐGTS; 

- Lưu HS. 

  
 
 

GIÁM ĐỐC 

   

                          

 

 

 

Đỗ Khắc Tiến 
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