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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẬU LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc 

 

Số:      /TB-UBND 

 

            Hậu Lộc, ngày      tháng 7 năm 2021 
 

THÔNG BÁO  

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Triệu Lộc 

 

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; 

Thực hiện Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND 

huyện Hậu Lộc về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Triệu 

Lộc. 

Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu 

giá quyền sử dụng đất tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa như 

sau: 

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá 

1.1. Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc. 

1.2. Địa chỉ: Số 586- Đường Bà Triệu, khu Trung Tâm, Thị Trấn Hậu 

Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

2. Tên tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn 

2.1. Tên đơn vị: Công ty đấu giá hợp danh Hàm Rồng.  

2.2.  Địa chỉ: 69 đường Trịnh Tạc, phường Đông Vệ, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

3. Thời gian, địa điểm đơn vị tiếp nhận hồ sơ để tiến hành tổ chức đấu giá: 

3.1. Thời gian chuyển hồ sơ: ngày 22-23/7/2021 (Trong giờ hành chính). 

3.2. Địa điểm: Đơn vị đến nhận hồ sơ tại Phòng Tài nguyên & Môi trường 

- UBND huyện Hậu Lộc. 

Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa biết về Tổ chức đấu giá tài sản đã được lựa chọn 

đến tiếp nhận hồ sơ đúng thời gian thông báo. 

 
Nơi nhận: 
- Các phòng: TN-MT; TC-KH; Tư pháp;  

Văn phòng HĐND-UBND huyện;  

- Trang thông tin điện tử quốc gia  

về đấu giá tài sản. 

- Trang thông tin điện tử huyện Hậu Lộc.  

- Lưu: VT, TNMT./. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Minh Hoàng 
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