
        ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHƯỜNG HÒA HIỆP TRUNG                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
          Số:        /TB-UBND                    Hòa Hiệp Trung, ngày      tháng 9 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
V/v tổ chức đấu giá cho thuê đất công ích 5% do phường Hòa Hiệp  

Trung quản lý tại xứ đồng Hóc Nổ phường Hòa Hiệp Nam  

và xứ đồng Gò Chạy xã Hòa Tâm 
 

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND phường Hòa 
Hiệp Trung về việc phê duyệt Phương án tổ chức đấu giá cho thuê đất công ích 5% do 

phường quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND phường Hòa 

Hiệp Trung về việc ban hành Quy chế tổ chức đấu giá cho thuê đất công ích 5% do 
phường quản lý; 

UBND phường Hòa Hiệp Trung Thông báo đến toàn thể các tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân có hộ khẩu cư trú tại thị xã Đông Hòa, biết một số nội dung sau: 

UBND phường tổ chức đấu giá toàn bộ diện tích đất công ích 5% do phường 

quản lý tại xứ đồng Hóc Nổ phường Hòa Hiệp Nam và xứ đồng Gò Chày xã Hòa 
Tâm. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu cư trú tại thị xã Đông Hòa có nhu 

cầu tham gia đấu giá thuê đất công ích 5% do phường quản lý tại hai xứ đồng trên, 
gửi đơn xin đăng ký tham gia đấu giá thuê đất công ích 5% (Đơn đánh máy hoặc viết 

tay) về tại Bộ phận Địa chính - Xây dựng UBND phường (ông Lê Quang Duyên). 

Thời gian tiếp nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá cho thuê: Kể từ ngày ra 

thông báo cho đến hết ngày 17/10/2022. 

Phí đăng ký tham gia đấu giá thuê đất công ích 5%: 30.000 đồng/thửa (Ba mươi 

nghìn đồng trên một thửa đăng ký). 

Thời gian tổ chức đấu giá cho thuê:  

- Đối với xứ đồng Hóc Nổ phường Hòa Hiệp Nam: Tổ chức đấu giá cho thuê 

vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 21/10/2022 cho đến khi kết thúc. 

- Đối với xứ đồng Gò Chày xã Hòa Tâm: Tổ chức đấu giá cho thuê vào lúc 08 

giờ 00 phút ngày 27/10/2022 cho đến khi kết thúc. 



Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường B, Trụ sở UBND phường Hòa Hiệp 
Trung. 

UBND phường Thông báo đến toàn thể các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hộ 

khẩu cư trú tại thị xã Đông Hòa biết./. 

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nơi nhận:                        CHỦ TỊCH 
- TT. Đảng ủy phường;    
- TT. HĐND phường; 
- TT. UBMTTQVN phường; 
- Các hội, đoàn thể phường (phối hợp); 
- Hợp tác xã phường (t/c thông báo); 
- Đài truyền thanh phường (t/c thông báo); 
- Hội đồng đấu giá phường (thực hiện); 

- Trưởng, phó 08 KP (t/c thông báo);       Nguyễn Văn Trí 
- UBND các xã, phường thuộc thị xã 
(thông báo giúp trên đài truyền thanh);     
- Lưu: VT, UBND.             
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