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Quáng Ngâi, ngày ( tháng JLC nàm 2019

THÔNG BAO
Ttm dung vic ban, tip nhn h so' tham gia dâu giá và ti chu'c cuc dâu giá
dôi vó'i 36 lô dt & thuc Dir an: Khu dan cu Nghia Phñ (giai dotn 1), xã Nghia
Phü, thành ph Quãng Ngai, tinh Quãng Ngi
Ngày 02/10/2019, Trung tam djch vii du giá tài san tinh Quàng Ngäi thuôc
S Tu pháp (sau day gçi tat là Trung tam) cO Thông báo so 149/TB-TTDVDGTS
ye vic dâu giá tài san là quyên sr dçing dat dôi vâi 36 lô dat thue Dir an: Khu
dan cu Nghia Phü (giai doan 1), xã Nghia Phü, thành phô Quãng Ngâi, tinh Quàng
Ngâi do Ban Quàn l dr an Du tu Xây dirng và Phát triên qu5' dat thành ph
Quàng Ngài chuyên giao. Theo d, thai gian ban và tiêp nhn ho so tham gia du
giá là den 11 giô' 00 phát ngày 21/10/2019, thi gian to chüc dâu giá là ngày
2 4/1 0/2019.
Tuy nhiên, ngày 07/10/2019, Trung tam nhn duçic Cong vn s 989/BQL
ngày 07/10/20 19 cUa Ban Quãn l d1r an Dâu tu Xây dirng và Phát triên qu5 dat
thành phô Quãng Ngai ye ViC diêu chinh thông báo ban ho so và tiên hành các thu
tic lien quan dê dâu giá 36 lô dat ti dir an Khu dan cu Nghia Phü (giai doan 1), xà
Nghia Phu, thành phô Quãng Ngài. VI v(iy, Trung tam thông báo tçzm dIrng vic
ban, tiêp nhmn ho so' tham gia dâu giá và to chá'c cu3c dâu gid dôi vói 36 lô dat o'
thu3c Dir an: K/u, dan cir Nghia P/ia (giai doizn 1), xd Nghta P/ia, than/i piio
Quáng Ngâi, tinh Qudng Ngãi dê Ban Quãn 1 dr an Dâu tu Xây dçrng yà Phat
triên qu dat thành phô Quáng Ngãi kiêm tra và do dtc lai vj trI tim, c9C môc cling
nhu din tIch tlmg lô dat dung yêu cau k thutt truOc khi dâu giá.
Trung tam kInh thông báo dn các Ca quan, t chuxc, Ca nhn Co lien quan
duçc biêt./.
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