
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN HỒNG BÀNG 

Số:        /UBND-TCKH 

Về việc tiếp tục tổ chức bán tài sản 

công theo hình thức đấu giá đối với 

cơ sở nhà, đất số 70 Tam Bạc, 

quận Hồng Bàng. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hồng Bàng, ngày 03 tháng 02 năm 2023 

Kính gửi: 

- Văn phòng quận Hồng Bàng; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch quận; 

- Công ty Đấu giá hợp danh HP.Ausero. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 

393/VP-TC3 ngày 19/01/2023 về việc triển khai thực hiện ý kiến của Thường 

trực Hội đồng nhân dân thành phố tại Văn bản số 09/HĐND-CTHĐND ngày 

13/01/2023 về phương án xử lý, khai thác đối với cơ sở nhà, đất tại số 70 Tam 

Bạc, quận Hồng Bàng; 

Thực hiện Văn bản số 271/SCT-GCS ngày 02/02/2023 của Sở Tài chính về 

việc bán tài sản công theo hình thức đấu giá đối với cơ sở nhà, đất số 70 Tam 

Bạc, quận Hồng Bàng. Ủy ban nhân dân quận có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch: 

- Chủ trì, phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh HP.Ausero khẩn trương 

rà soát, thực hiện trình tự, thủ tục bán tài sản công theo hình thức đấu giá đối với 

cơ sở nhà, đất số 70 Tam Bạc theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành 

phố tại khoản 1, Điều 2 Quyết định số 3599/QĐ-UBND ngày 27/10/2022. 

- Sau khi kết thúc phiên đấu giá, tham mưu Ủy ban nhân dân quận Hồng 

Bàng có báo cáo (bằng văn bản) về kết quả bán đấu giá tài sản công; việc quản lý, 

sử dụng số tiền thu được từ việc bán tài sản công, gửi Sở Tài chính để tổng hợp. 

2. Giao Văn phòng quận: 

- Giám sát toàn bộ quá trình bán đấu giá tài sản công, đảm bảo thực hiện 

theo đúng quy định pháp luật; 

- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo công khai việc tổ 

chức đấu giá trên Cổng thông tin điện tử quận Hồng Bàng; 

- Bố trí địa điểm, thiết bị cần thiết để tổ chức đấu giá. 

3. Giao Công ty Đấu giá hợp danh HP.Ausero: 

- Rà soát, thực hiện trình tự, thủ tục bán tài sản công theo quy định về Luật 

Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản hướng dẫn liên quan. 



- Ngoài 03 hồ sơ đã đăng ký tham gia đấu giá, tiếp tục thông báo công khai 

việc tổ chức đấu giá trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định từ 

ngày 06/02/2023 đến ngày 17/02/2023. 

+ Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 

21/02/2023 (Thứ 3). 

+ Địa điểm dự kiến tổ chức: Trụ sở Trung tâm Chính trị - Hành chính quận 

Hồng Bàng (địa chỉ: số 06 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng). 

Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND quận; 

- Lưu: VT, TCKH. 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Dương Đức Hoàn 
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