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THÔNG BÁO
Kết quả đấu giá tài sản

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 108/HĐ ký ngày 20/9/2021 giữa Ủy ban
nhân dân thành phố Bắc Kạn với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.
Căn cứ Biên bản đấu giá ngày 04/11/2021 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Bắc Kạn về đấu giá tài sản. Cụ thể như sau:
- Tên tài sản: Quyề n sử du ̣ng đấ t khi Nhà nước cho thuê đấ t thu tiề n thuê đất
hàng năm, đất thương ma ̣i , dịch vụ tại đô thị (TMD) khu đấ t tru ̣ sở Trung tâm
truyền thông, tư vấn và cơ sở dữ liệu dân cư thành phố Bắc Kạn (cũ).
+ Vị trí: Phía Đông giáp đường dân sinh và khu đất DNTN Cao Bắc; Phía Tây
giáp đường dân sinh và đường Thái Nguyên; Phía Nam giáp đường Thái Nguyên
và khu đất DNTN Cao Bắc; Phía Bắc giáp đường dân sinh;
+ Tổng diện tích mặt bằng khu đất đấu giá quyền thuê đất: 1.726,9 m2;
Trong đó: Diện tích đấu giá quyền sử dụng đất để thuê đất: 1.426,6m2; Diện tích
đất không đấu giá quyền sử dụng đất là đất giao thông: 300,3 m2
+ Địa chỉ: Tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;
+ Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ tại đô thị.
+ Hình thức giao đất: Thuê đất trả tiền hàng năm.
+ Thời hạn thuê đất: 50 năm
- Giá khởi điểm: 75.324.000 đồng/diện tích 1.426,6m2; Bằng chữ: (Bảy mươi
năm triệu ba trăm hai mươi tư nghìn đồng)
(Giá khởi điểm trên là giá để đấu giá quyền thuê đất của một năm (nhà nước
cho thuê đất trả tiền hàng năm); Giá khởi điểm là giá tối thiểu, chưa bao gồm
các loại thuế, phí, lệ phí liên quan (nếu có) người trúng đấu giá phải nộp theo
quy định của pháp luật).
- Giá trúng đấu giá: 85.500.000,đ (Tám mươi năm triệu năm trăm nghìn đồng).
- Số tiền đặt trước của người trúng đấu giá đã được tổ chức đấu giá nộp vào
tài khoản: 7111, mã cơ quan thu: 1055000, tiểu mục: 3601 Cục Thuế tỉnh Bắc
Kạn để trừ vào tiền mua tài sản với số tiền 15.000.000,đ (Mười năm triệu đồng).
- Họ tên người trúng đấu giá: Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Đức
Xuân, địa chỉ: Số nhà 113, tổ 1A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh
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Bắc Kạn - Người đại theo pháp luật ông Nguyễn Huy Thành, địa chỉ: Tổ dân
phố số 6, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội. Số CCCD: 001086014382, do
Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 17/9/2019 - Chức danh:
Chủ tịch kiêm Giám đốc.
Vậy, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn thông báo kết quả đấu giá thành
gửi Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn được biết để tiến hành các thủ tục tiếp theo.
Hồ sơ đấu giá thành kèm theo thông báo gồm:
- Biên bản đấu giá tài sản (bản gốc); Danh sách người trúng đấu giá (bản
gốc); Chứng từ nộp tiền vào tài khoản (01 bản phô tô)./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- UBND thành phố Bắc Kạn;
Gửi bản giấy:
- UBND thành phố Bắc Kạn;
- Người trúng đấu giá;
- Lưu: VT, HSĐG 108 (1 bản).

GIÁM ĐỐC
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