
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 

Số:           /UBND-TNMT 

V/v tạm dừng tổ chức các cuộc đấu 

giá quyền sử dụng đất trên địa bàn 

huyện Quảng Xương. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Xương, ngày       tháng      năm 2021 

 

Kính gửi: 

- UBND các xã, thị trấn huyện Quảng Xương; 

- Các tổ chức đấu giá tài sản. 
 

Thực hiện Công điện số 22/CĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trước diễn biến mới của dịch bệnh. 

Trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường, khó kiểm soát của đại 

dịch bệnh Covid-19. Để đảm bảo cho việc phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn 

huyện hiệu quả, tránh lây lan ra cộng đồng. UBND huyện Quảng Xương thông 

báo đến các tổ chức đấu giá tài sản, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

Quảng Xương về việc tạm dừng tổ chức các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên 

địa bàn huyện Quảng Xương kể từ ngày 22/7/2021. 

Thời gian tổ chức lại các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất sẽ được UBND 

huyện Quảng Xương thông báo sau. 

Những khách hàng đã mua hồ sơ đấu giá tại các đơn vị đang bán hồ sơ 

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 theo thời gian và địa điểm cụ thể do các 

tổ chức đấu giá thông báo và phải đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch 

bệnh. 

Các tổ chức đấu giá, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thông tin rộng 

rãi cho Nhân dân được biết. 

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

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- TTr UBND huyện; 

- Cổng TT điện tử UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Dự 
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