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THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng tổ chức buổi công bố giá dự kiến diễn ra vào 8h00 phút 

ngày 09/02/2020, đồng thời tiếp tục thực hiện việc bán hồ sơ và thu hồ sơ 

đăng ký tham gia đấu giá tại MBQH kèm theo quyết định số 3210/QĐ-UBND 

ngày 09/8/2019 thuộc xã Quảng Giao, huyện Quảng Xƣơng 

 

Thực hiện Luật Đấu giá Tài sản ngày 17/11/2016 và các quy định của pháp 

luật hiện hành; Theo kế hoạch đấu giá đất đã được UBND huyện phê duyệt; 

thông báo số thông báo số 08/TB-ĐG ngày 21/01/2021 của Công ty đấu giá hợp 

danh Miền Trung. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nguy cơ dịch 

bệnh Covid-19 xâm nhập vào tỉnh Thanh Hóa là rất lớn và gia tăng từng giờ. 

Theo nội dung Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. UBND huyện Quảng 

Xương thông báo đến Công ty đấu giá Hợp danh Miền Trung tạm dừng việc thu 

phiếu trả giá, thu tiền đặt trước và tạm dừng tổ chức buổi công bố giá tại MBQH 

kèm theo quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 thuộc xã Quảng Giao dự 

kiến diễn ra vào 8h 00 phút ngày 09/02/2020; đồng thời tiếp tục thực hiện việc 

bán hồ sơ và thu hồ sơ tới hết tháng 02/2021, thời gian cụ thể tổ chức phiên đấu 

giá do công ty phối hợp với phòng TNMT huyện Quảng Xương báo cáo chủ tịch 

UBND huyện Quảng Xương xem xét quyết định. 

Đề nghị công ty thực hiện các nội dung sau: 

1. Công ty đấu giá Hợp danh Miền Trung có trách nhiệm thông tin rộng rãi 

cho tất cả các khách hàng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được biết về việc 

tiếp tục bán hồ sơ, thu hồ sơ và tổ chức cuộc đấu giá theo đúng quy định của 

Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Quyết định số 07/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Thanh Hóa. 

2. Chịu trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp về công 

tác phòng chống dịch bệnh trong suốt quá trình bán hồ sơ, thu hồ sơ và thu phiếu 

trả giá và tổ chức cuộc đấu giá, đồng thời yêu cầu các khách hàng phải nghiêm 

túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là đối với các khách 

hàng thuộc các tỉnh khác. 



3. Những khách hàng đã mua hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo 

thông báo trước đây, được bảo lưu thông tin hồ sơ. Nếu khách hàng không có 

nhu cầu tiếp tục tham gia đấu giá thì được nhận lại tiền hồ sơ, tiền đặt trước do 

công ty đấu giá Hợp danh Miền Trung trả lại theo lịch cụ thể do công ty đấu giá 

Hợp danh Miền Trung thông báo và phải đảm bảo các điều kiện phòng, chống 

dịch bệnh. 

UBND huyện Quảng Xương thông báo để các đơn vị được biết và triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 

- UBND xã Quảng Giao; 

- Giám đốc Công ty ĐGHD Miền Trung; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện Quảng Xương; 

- Lưu: VT, TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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