
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐĂK HÀ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /UBND-TH 

    

          Đăk Hà, ngày        tháng  9  năm  2022 

Về thông tin bán đấu giá quyền sử  

dụng đất 43 thửa đất tại thị trấn Đăk Hà, 

xã Hà Mòn, Đăk La, Đăk Hring, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

 

 

       Kính gửi:   

       - Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh1;   

                     - Các cơ quan, đơn vị cấp huyện2. 

   

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đang chỉ đạo Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng huyện phối hợp với đơn vị tổ chức đấu giá3 thông báo bán đấu 

giá quyền sử dụng đất đối với 43 thửa đất tại tại thị trấn Đăk Hà, xã Hà Mòn, 

Đăk La, Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum4. Để thông tin bán đấu giá 

quyền sử dụng đất được phổ biến, truyền tải rộng rãi hơn nữa tới các cá nhân có 

nhu cầu sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân huyện Đăk 

Hà gửi thông tin liên quan đến các cơ quan, đơn vị, đề nghị phối hợp thông báo 

cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn biết 

thông tin về bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 43 thửa đất tại thị trấn Đăk 

Hà, xã Hà Mòn, Đăk La, Đăk Hring, huyện Đăk Hà, cụ thể: 

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất 

đối với các lô (thửa) đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn huyện Đăk Hà (đợt 1 

- 43 thửa đất). 

2. Diện tích, số lượng, vị trí tài sản đấu giá: Tổng diện tích đất đấu giá 

quyền sử dụng đất là: 11.077,5  m2, với 43 thửa đất; tại địa bàn thị trấn Đăk Hà 

và 03 xã (Hà Mòn, Đăk La, Đăk Hring), cụ thể: 

+ Tại thị trấn Đăk Hà: Diện tích là:  8.073,0  m2 với 31 thửa ở 04 vị trí. 

+ Tại xã Hà Mòn: Diện tích là: 45m2 với 01 thửa ở 01 vị trí. 

+ Tại xã Đăk La: Diện tích là:  1.343,5 m2 với 05 thửa ở 03 vị trí. 

+ Tại xã Đăk Hring: Diện tích là: 1.616,0 m2 với 06 thửa ở 02 vị trí.  

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:  

3.1. Thời gian: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 10 giờ 00 phút 

ngày 13/10/2022; 

3.2. Địa điểm:  

a. Địa điểm 01: Tại Văn phòng của Công ty Đấu giá hợp danh Tây nguyên 

Kon Tum - Số 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum. 

                    

1. Các cơ quan khối Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các Đoàn thể cấp tỉnh;  
2. Các cơ quan khối Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các Đoàn thể các huyện; 
3. Công ty Đấu giá hợp danh Tây nguyên Kon Tum . 
4. Thông báo số 267/TB-TNKT ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Công ty Đấu giá hợp danh Tây nguyên Kon Tum. 
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b. Địa điểm 02: Tại trụ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk 

Hà - Số 25 đường Hà Huy Tập, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 

4. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm 

yết đấu giá đến 10 giờ ngày 13/10/2022 tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên 

Kon Tum, số 40 Bùi Xuân Phái, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

5. Thời gian tổ chức buổi công bố giá đã trả: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút 

ngày 17/10/2022 tại Nhà văn hóa thanh thiếu niên huyện Đăk Hà (Sân vận động 

huyện - Đường 24/3, tổ dân phố 2, TT Đăk Hà, huyện Đăk Hà, Tỉnh Kon Tum). 

(Chi tiết về vị trí, diện tích, giá khởi điểm, bước giá, phí hồ sơ: Có Thông 

báo đấu giá số 267/TB-TNKT ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Công ty Đấu giá hợp 

danh Tây nguyên Kon Tum và Sơ đồ phân lô đấu giá kèm theo). 

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách liên hệ trực tiếp Công ty Đấu giá 

hợp danh Tây nguyên Kon Tum (địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường 

Chinh, thành phố Kon Tum) hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk 

Hà (địa chỉ: Số 25 đường Hà Huy Tập, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà) để xem 

thông tin và được hướng dẫn cụ thể. 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà thông báo để các cơ quan, đơn vị, các tổ 

chức, cá nhân biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên ; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Phòng VH-TT (đăng tải trên Công thông tin); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hà Tiến 
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